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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις σελίδες που ακολουθούν εξιστορούνται αντιστα- 
σιακά γεγονότα με βάση· μαρτυρίες συναγωνιστών, στοιχεία 
από τον αντιστασιακό τύπο και δικά μου βιώματα. Αφορούν 
μεγάλο χώρο της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως την περι
φέρεια Γρεβενών.

Η εξ ιστόρηση των γεγονότων αρχίζει με λίγες εικόνες 
από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο τού 1940 - 41. Αυτό είναι 
φυσικό: Η ένοπλη αντίσταση ενάντια στον εξωτερικό αλλά 
και τον εσωτερικό φασισμό άρχιζε στις 28 του Οκτώβρη 
1940.

Κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι η μάχη του Φαρδύ- 
καμπου. Τη “θεωρώ μιά από τις σημαντικότερες, αν όχι την 
πιό σημαντική του εθνικοαπελεθερωτικού ένοπλου αγώνα 
1941 - 1944, για τούς παρακάτω λόγους:

Ήταν μια μάχη παλλαϊκή· πήρε μέρος σύσσωμος ο 
λαός της περιοχής με όλα τα μέσα που διέθετε.

Ήταν μια σκληρή στρατιωτική σύγκρουση που κρά
τησε τρεις μέρες. Ο εχθρός αναγκάσθηκε να χρησιμοποιήσει 
πυροβολικό και αεροπορία. Έληξε με την αιχμαλωσία ολό
κληρου του ιταλικού τάγματος με δύναμη 603 άντρες και 
τον οπλισμό του.

Η στρατηγική σημασία της νίκης ήταν πολλαπλή: Ε
ξοπλίστηκαν ισχυρά μόνιμα στρατιωτικά απελευθερωτικά 
τμήματα της περιοχής. Μια μεγάλη περιοχή της χωράς α
πελευθερώθηκε οριστικά από την ξένη κατοχή. Τέθηκε κά
τω από οριστικό ελληνικό πολιτικό και στρατιωτικό ελεγχο
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εθνικά ευαίσθητη περιοχή της χώρας όπου οι Ιταλοί 
ιπάθησαν να δημιουργήσουν το «Πρηγκιπάτο» της Πίν- 
μ,ε τους ρουμανίζοντες και ο Κάλτσες προπαγάνδιζε α- 

οτα την προσάρτηση εδαφών μας στη Βουλγαρία.

Δεν ήταν όμως η μάχη του Φαρδύκαμπου κεραυνός σε 
-τερο ουρανό. Υπήρξε το αποτέλεσμα και το αποκορύφωμα 
άνωσης, ζυμώσεων, γεγονότων. Γιά το λόγο αυτό ανα- 

!ίονται τα γεγονότα που προηγήθηκαν αλλά και όσα δια- 
ίαατιστηκαν ευθύς αμέσως.

Το θέμα της Εθνικής Αντίστασης στη Δυτική Μακε- 
α, ούτε καν στην περιοχή Γρεβενών, δεν εξαντλείται με 

κείμενο αυτό· ευχή και ελπίδα μας είναι η ιστορία της αν
άτασης του τόπου μας να συμπληρωθεί και από άλλους, ι- 
ΐίτερα πρωταγωνιστές του αγώνα.

Αθήνα, Απρίλης 1984

Ζαχαρίας Π. Δρόσος



ΕΛΛΗΝΟ Ι-ΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΑΕΜΟΥ

Η 28η Οκτωβρίου 1940 βρήκε την I Μοίρα Ορειβατι
κού Πυροβολικού της IX Μεραρχίας, στην οποία υπηρετού
σα, έξω από το Δενοροχώρι της Καστοριάς. ΙΙίσω από τους 
λόφους που ήμασταν καλυμμένοι απλώνονταν το Αλβανικό 
έδαφος.

Ήταν η δεύτερη φορά που ήμουν επιστρατευμένος σαν 
έφεδρος μέσα σ’ ένα χρόνο. Στις αρχές του Σεπτέμβρη είχα
με μετακινηθεί, πεζοπορώντας, από την Κοζάνη στα σύνο
ρα. Δεν είχα την τύχη να βρίσκομαι στη μονάοα μου την 
ώρα της επίθεσης των Ιταλών. Έλειπα μέ 48ωρη άδεια 
στο χωριό μου. Ξύπνησα με το κανονιοι που επεφτε στα σύ
νορα. Από το τηλέφωνο πληροφορηθήκαμε τα νέα:

Οι Ιταλοί μάς κήρυξαν τονπόλε- 
μ ο .

Σε λίγο γενική επιστράτευση!
Με δεκάδες επιστρατευμένους συγχωριανούς μου ξεκι

νούμε για τη Νεάπολη. Μας ξεπροβοδούν ώς την έξοδο του 
χωριού. Και μετά την Αγία Τριάδα, ο χωρισμός. Συγκινή
σεις, βουβό δάκρυ οι μητέρες και οι σύζυγοι και τα φιλία 
του χωρισμού. Φόβος δεν διακρίνεται. Συγκίνηση και αισιο
δοξία. Φορτωμένοι γλυκά, καρύδια και άλλες λιχουδιές φευ- 

^γουμε. Ηθικό άριστα.
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ποσχέθηκε ότι στην Παλαιοκνίδη μπορούσαμε να βρούμε με
ρικές στολές χακί. Έτσι, πήραμε αυτούς τους έξι που συμ
φώνησαν να συγκροτήσουμε την ομάδα και την ίδια νύχτα 
πήγαμε στην ΙΙαλαιοκνίδη. Οι γυναίκες του χωριού από 
κατεστραμένο ρουχισμό χακί μάς έρραψαν 6 δίκωχα με το 
σήμα του ΕΑΑΣ (κεντητό) . Βρήκαμε και μερικά χιτώνια 
χακί και αργά μετά τα μεσάνυχτα πέσαμε για ύπνο. Πρωί - 
πρωί ο Λαυρέντης είχε έτοιμες και τις αραβίδες (κοντά μά- 
λιγχερ) με τις απαραίτητες σφαίρες (κάπου 40 - 50 για 
κάθε ντουφέκι) . Μπήκαμε σε φάλαγγα κατ’ άνδρα και με 
χειροκροτήματα και «ζήτω η πρώτη ομάδα των Βεντζίων» 
από τους κατοίκους της Παλαιοκνίδης ξεκινήσαμε και φτά
σαμε στην Κνίδη. Πήγαμε κατ’ ευθείαν στο σταθμό χωρο
φυλακής. Από το σταθμό πήρα μαζί μου όλους τους χω
ροφύλακες με τους οποίους είχα προσωπική προσυνεννόηση 
να ακολουθήσουν την ομάδα που θα συγκροτούσα εγώ και 
σαν έφεδρος αξιωματικός που ήμουν θα διοικούσα την ομάδα.. 
Μαζί με τους χωροφύλακες της χωροφυλακής Κνίδης η ο
μάδα έφτασε τους 12 άνδρες. Από το χωριό Σαρακίνα πή
ραμε άλλους δύο και γίναμε 14....»

ωση για τα 20 χρόνια της μάχης του Φαρδύκαμπου. 1 Σε
πτέμβρη 1963. Ομιλία στον τόπο της μάχης



ΦΑΡΔΥΚΑΜΠΟΣ

ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΤΑΓΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΕ,ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ. 
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Έτσι είχαν τα πράγματα στις περιφέρειες Γρεβενών, 
Βόϊου, Σιάτιστας και Καστοριάς. Or μόνιμες ομάδες των αν
ταρτών του ΕΛΑΣ που οργώνουν την ύπαιθρο γίνονται ε
φιάλτης για τις ιταλικές φρουρές. 0 λαός τραγούδησε το 
γεγονός:

Ο φρούραρχος της Καστοριάς 
τραβάει τα μαλλιά του 
σαν άκουσε τ’ αντάρτικά 
στην περιφέρειά του.
Πάει το 'Αργος 
πάει το Μπλάτσι 
πάει και το Βογατσικό 
Δενδροχώρι, Σκαλοχώρι 
πάει και το Νεστόριο!

Τις πιο εφιαλτικές ώρες ζεί η ιταλική δύναμη των 
Γρεβενών. Το εχ-θρικό τάγμα που εδρεύει εδώ, βρίσκεται σε 
-θανάσιμη απομόνωση και χωρίς εφόδια. Δεν τολμά πλέον 
να οργανώσει επιδρομές στην ύπαιθρο για να εφοδιαστεί σε 
τρόφιμα,. ληστεύοντας τους χωρικούς. Έχει απόλυτη ανά- 

.· γκη από ανεφοδιασμό σε τρόφιμα και πυρομαχικά.
Το στρατηγείο του ιταλικού στρατού στην Ελλάδα, α

νησύχησε σοβαρά από την κατάσταση που δημιουργή$ηκε
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ατο κομμάτι αυτό της Δυτ. Μακεδονίας. Γ'.α να αντιμετωπί
σει τα γεγονότα δίνει διαταγή στη μεραρχία Π ι ν ε ρ ό - 
X ο , που είχε έδρα τη Λοίρισα να πάρει δυναμικά μέτρα 
για να επιβάλει «τάξη» στην επαναστατημένη περιοχή. Η 
Μεραρχία, διέταξε το Σύνταγμα της Καστοριάς να εφοδιά
σει και να ενισχύσει το Τάγμα των Γρεβενών και παράλληλα 
ετοίμασε εκστρατευτικό σώμα με ισχυρή δύναμη για να το 
στείλει στις αναστατωμένες επαρχίες μας.

Το ιταλικό σύνταγμα της Καστοριάς οργάνωσε εφο
διοπομπή με δύναμη λόχου και 10 αυτοκίνητα για ενίσχυση 
και εφοδιασμό της φρουράς των Γρεβενών. Η εφοδιοπομπή 
-5α ακολουθούσε το δρομολόγιο Καστοριά - Κρυσταλλοπηγή - 
Φλώρινα - Πτολεμαίδα - Κοζάνη - στενό Σιάτιστας - Γρε- 
βενά. Το σύντομο δρομολόγιο Καστοριά - Βογατσικό - Νεά
πολη - Γρεβενά δεν το αποτόλμησε για το φόβο των ανταρ
τών. Η οργάνωση Καστοριάς πληροφορείται την αποστολή 
της εφοδιοπομπής έγκαιρα. Κινητοποιεί την οργάνωση των 
υπαλλήλων των Τ.Τ.Τ. Φλώρινας. Στις 2 του Μάρτη 1943 
η οργάνωση Γ. Γ.Τ. Φλώρινας ειδοποιεί μέσω Κοζάνης τη
λεφωνικά τη Σιάτιστα, πως την επόμενη μέρα θα κινούνταν 
η εφοδιοπομπή για τα Γρεβενά και -5α περνούσε από το 
«Μπουγάζι». Η οργάνωση της Σιάτιστας «ηλεκτρίσθηκε» 
και κινητοποιήθηκε.

ΠΡΟΜΗΝΥΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Είναι 3 του Μάρτη 1943. Τα ιταλικά αυτοκίνητα, με 
τρόφιμα, πολεμοφόδια και συνοδεία 150 ανδρών, ξεκινούν α
πό την Καστοριά. Η διαδρομή ως την Κοζάνη έγινε χωρίς 
να σημειωθεί το παραμικρό επεισόδιο. Στην πόλη της Κοζά
νης σταθμεύουν για να συγκεντρώσουν πληροφορίες. Το από
γευμα συνεχίζουν το δρομολόγιό τους αλλά λίγα χιλιόμετρα 
εςω απο την Κοζάνη στο χωριό Ξηρολίμνη σταματούν. 
Εδω παρατηρούν ότι βρίσκονται στην είσοδο της στενω- 
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■πού (Μπουγάζι) ανάμεσα στα βουνά Μπούρινο - Σινιάτσι- 
κο με μήκος 15-20 χιλιόμετρα. Οι επικεφαλής διστάζουν 
να περάσουν τέτοια ώρα το «Μπουζάγι» και σε λίγο διατά
ζουν μεταβολή. Η φάλαγγα ξαναγυρίζει στην Κοζάνη όπου 
και διανυκτερεύει.

Το ίδιο βράδυ ένοπλες οργανωμένες ομάδες εφεδρ. ΕΛ.ΑΣ 
(δεκαρχίες) από τη Σιάτιστα, πιάνουν επίκαιρες -δέσεις κά
τω από τη γέφυρα Μπότσικα του αμαξιτού δρόμου Μπάρα - 
Σιάτιστα αποφασισμένες να μην επιτρέψουν τους Ιταλούς

Αλέκος Ρόσιος (Γψηλάντης). Διοικητής τάγματος στο 27 Σύνταγμα 
της IX Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Αρχηγός και εμψυχωτής των Σια- 
τιστινών στις μάχες της Βίγλας και του Φαρδύκαμπου. Υποστράτη

γος στο Δημοκρατικό Στρατό.

να πατήσουν τη Σιάτιστα. Επικεφαλής τους οι: Αλέκος 
Ρόσιος (Υψηλάντης) κα-δηγτγτής - έφεδρος αν-δυπολο- 
χαγός, Στέλιος Κατσόγιαννος (Γιάγκοβας) 
μόνιμος νεαρός αξιωματικός του στρατού (σκοτώθηκε σε επι



χείρηση εναντίον των Γερμανών στο χωριό Καλαμιά Κοζάνης 
το καλοκαίρι του 1943), Ρ ο ύ ν η ς, Μ ί χ α ς, Γ ο ύ λ ι α ς. 
Οι Ιταλοί δεν ήρθαν, η ένοπλη όμως δύναμη των Σιατιστινών 
δεν διαλύθηκε. Με σύσταση του Υψηλάντη και άλλων στε
λεχών αποφασίσθηκε να δώσουν τη μάχη με τους Ιταλούς 
την άλλη μέρα από καλύτερες θέσεις και με ενισχυμένη δύ
ναμη με σκοπό να τους παρεμποδίσουν να φτάσουν στα Γρε- 
βενά. Αποφασίσθηκε, επίσης, να ειδοποιηθούν οι δεκαρχίες 
από τα κοντινά προς τη Σιάτιστα χωριά των Γρεβενών να κι
νητοποιηθούν με αποστολή να παρεμποδίσουν πιθανές ιτα
λικές ενισχύσεις από τα Γρεβενά κατά τη διάρκεια της μά
χης. Η ειδοποίηση έγινε μέσω του χωριού Αγιος Γεώργιος 
που διέθετε τηλεφωνικό κέντρο και καλή οργάνωση. Ειδο
ποιήθηκαν επίσης και «δεκαρχίες» από τα χωριά Έξαρχο 
και Παλαιόκαστρο (Βέντζια).

Οι αξιωματικοί και καπεταναίοι του ΕΛΑΣ περιοχής Μπούρινου - 
Σνιάτσικου. Όρθιοι : αριστερά Γουλιάς (Αργυράκος) και δε-

Ηλίας Ροΰνης (Μπαρμπαλιάς) . Καθήμενοι : αριστερά 
Μήτσος Ζυγούρας (Παλαι ολόγος) και δεξιά Αλέκος Ρόσιος (Γψη- 

λάντης).
Β. ' ■ · · '
:ίθΟ



ΟΙ ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΜΑΧΕΣ 
(4-5-6 Μαρτίου 1943 )

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ:

Η μάχη στη Βίγλα (4 Μαρτίου)

Ίο πρωινό της 4 του Μάρτη 1943 περί τους εξήντα 
Σιατιστινοι, ένοπλοι εφεδροελασίτες, κατεβαίνουν στο δημό
σιο δρόμο Νεάπολης - Γρεβενών - Κοζάνης και μπαίνουν μέ
σα στα αμπέλια, ανάμεσα στα δυό γεφυράκια από το 22 μέ
χρι το 23’/2 χιλιόμετρο στη θέση «Παράγκες». Οι ομάδες 
πιάνουν τις καθορισμένες -δέσεις και η ενέδρα είναι έτοιμη. 
Σίτο μεταξύ αυτό οι δεκαρχίες από τα κοντινά χωριά των 
Γρεβενών, ειδοποιημένες, ετοιμάζονται με γρηγοράδα να πιά- 
σουν δέσεις στο δημόσιο δρόμο Γρεβενών - Σιάτιστας κοντά 
στο γεφύρι του Αλιάκμονα. Πρώ-τ'η ξεκινάει η ομάδα Αγίου 
Γεωργίου με επικεφαλής το στρατιωτικό υπεύθυνο του χωρίου 
Γιώργο Μ που κουβάλα, λοχία ιππικού, τραυ
ματία του Αλβανικού μετώπου (σκοτώθηκε στις εκκαθαρι
στικές επιχειρήσεις των Γερμανών τον Ιούλιο 1944 στη Βα- 
λιακάρδα). Ακολουθούν οι ομάδες από τα χωριά: Κλημα- 
τάκι, Κιβωτός, Πολύδενδρο, Ταξιάρχης, Κοκκινιά με επι
κεφαλής τον Θύμιο Παπασίμο (σκοτώθηκε στον εμφύλιο, στο 
Δημοκρατικό Στρατό). Περισσότεροι από 50 πολεμιστές με 
ατομικά όπλα, πιάνουν επίκαιρες θέσεις στις πλαγιές και 
λοφίσκους της χαράδρας που αρχίζει να σχηματίζεται 100 - 
150 μέτρα πριν από τη γέφυρα. Η ομάδα Αγ. Γεωργίου πέ
ρασε απέναντι από το δημόσιο δρόμο και έπιασε θέσεις σ’ ένα 
χαρακτηριστικό λοφίσκο σε απόσταση λιγότερη. από τα 30 
μέτρα από τη δημοσιά. Συμμετέχουν σ’ αυτήν εκτός από τον 
Γιώργο Μπουκουβάλα οι: Κωνσταντούλης Γ. Κιούρος, Θανά
σης Β. Τζίκας, Θωμάς Δ. Σαράντης, Μιλτιάδης Σαράντης, 
Τάκης Ααζαρίοης και άλλοι που δεν θυμούμαι τα ονόματά 
τους. Ώρα 7 και 45’ το πρωί. Τοποθετούνται παρατηρητές 
στο χαρακτηριστικό ύψωμα πάνω από τη δημοσιά που έχει το

Π·!}!
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όνομα ΒΙΓΑΛ. Αποστολή τους να ειδοποιήσουν έγκαιρα την 
εμφάνιση και την κίνηση της ιταλικής φάλαγγας.

ί!

Στ’ αμπέλια της Σιάτιστας ανάμεσα στις δυό γέφυρες, 
τα πάντα είναι έτοιμα. Κορμοί δέντρων είναι τοποθετημένοι 
■πάνω στο δεύτερο γεφυράκι για οδόφραγμα. Τα χαντάκια, τα 
αναχώματα, οι πετρες, ολα είναι πιασμένα από τους πολεμι
στές. Τα όπλα είναι στραμμένα προς τη δημοσιά που απέχει 
20 - 30 - 50 μέτρα. Επικρατεί ησυχία! Από την κατεύθυν
ση της Κοζάνης ακούεται τώρα ο βόμβος των αυτοκινήτων 
της ιταλικής φάλαγγας. Το παρατηρητήριο μετράει:

1, 2, 3, 4, ... 8, ... 10.
Προχωρούν αργά, προσεχτικά και σε μικρές σχετικά 

αποστάσεις. Αριστερά τους τέλειωσε ο ορεινός όγκος του 
Μπούρινου, πέρασαν τη «Μπάρα», μπήκαν σ’ ένα κατη- 
φοράκο και μετά περνούν την πρώτη γέφυρα που είναι και η 
μεγαλύτερη. Αριστερά χαράδρες κι αμπέλια ως τον Αλιάκμο
να, δεξιά οι πλαγιές του βουνού της Σιάτιστας με αμπελο- 
φυτείες και αραιά δέντρα. 'Ωρα 8 τα εχθρικά αυτοκίνητα 
βρίσκονται και πορεύονται στο χώρο της ενέδρας και προτού 
η κεφαλή τής φάλαγγας αντικρύσει το οδόφραγμα που είναι 
στη οεύτερη γέφυρα δέχεται τον πρώτο πυροβολισμό, που εί
ναι και το σύνθημα της μάχης. Απ’ όλα τα σημεία πέφτουν 
πυκνοί πυροβολισμοί πάνω στα εχθρικά αυτοκίνητα. Οι Ιτα
λοί πήδησαν κάτω πάνοπλοι, καλύφθηκαν όπως - όπως, πί
σω απο τα αυτοκίνητα και τα αναχώματα του δρόμου και άρ
χισαν να προβάλλουν αντίσταση. Αυτόματα, ατομικά όπλα, 
χειροβομβίδες, οπλοπολυβόλα, όλα σε δράση. Η μάχη φουν
τώνει, γίνεται παινδαιμόνιο! Το τελευταίο αυτοκίνητο, το δέ
κατο, που δεν είχε προλάβει να μπεί στον κλοιό κατόρθωσε 
να κάνει στροφή και να απομακρυνθεί με όλη του την ταχύ
τητα προς την Κοζάνη. 0 εχθρός καθηλωμένος βάζει απε
γνωσμένα με όλα τα μέσα που διαθέτει. Οι Σιατιστινοί πο
λεμιστές ακλόνητοι στις θέσεις τους πολεμούν με γενναιό
τητα και πείσμα παρ’ όλον ότι ο οπλισμός τους .είναι ελλιπής. 

. 0 μονο οπλοπολυβόλο που διέθεταν τύπου 15 μια μόνο ριπή 
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κατόρθωσε να βάλει, μετά έπαθε εμπλοκή και σταμάτησε. 
Παρ’ όλα αυτά πλησιάζουν σιγά σιγά τους Ιταλούς και τους 
περισφίγγουν θανάσιμα. Οι ώρες προχωρούν. Οι Ιταλοί κυ
κλωμένοι δείχνουν σημεία κόπωσης. Ένας τηλεφωνητής 
τους καλυπτόμενος από πυκνά πυρά συναδέλφων του προσπα
θεί ν’ αναρριχηθεί σε στύλο της τηλεφωνικής γραμμής για 
να συνδεθεί με τα Γρεβενά και να ζητήσει βοήθεια. Η μά
χη συνεχίζεται. Βοήθεια δεν φαίνεται να έρχεται από που
θενά. Ώρα 10 π.μ. η κάμψη τους γίνεται περισσότερο φανε
ρή. Τραυματίες και κραυγές πόνου επηρεάζουν τους Ιταλούς. 
Τα πυρά τους εξασθενίζουν. Οι Σιατιστινοί εντείνουν την 
πίεση τους και τους καλούν να παραδοθούν. Ώρα 11 π.μ. το 
ιταλικό τμήμα καταρρέει. Ένα - ένα αυτοκίνητο κυριεύεται 
με εφόδους των δικών μας και οι στρατιώτες παραόίδονται.

Αποτελέσματα : Αιχμάλωτοι Ιταλοί 132 
τραυματίες 15
νεκροί 2

Λάφυρα: 9 αυτοκίνητα, τα 5 σε καλή κατάσταση. 
1 μοτοσυκλέτα, 10 οπλοπολυβόλα, 2 πο
λυβόλα, 1 ατομικός όλμος.
Δύο αυτοκίνητα αλεύρι φαρίνα, μισό αυ
τοκίνητο ρύζι, μισό αυτοκίνητο είδη ζα
χαροπλαστικής, 8 σακκιά αρβυλα και 
μισό αυτοκίνητο διάφορα πυρομαχικα.

Δικές μας απώλειες: 2 τραυματίες από 
τους .οποίους βαρύτερα ο Ζήσης 
Λ ι ά μ α ς με τραύμα διαμπερές 
στο στήθος.

Οι Ιταλοί τραυματίες παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυ
ρό και μεταφέρθηκαν στην Κοζάνη. Ανάμεσα στους αιχμα
λώτους ήταν και ο άλλοτε φρούραρχος της Νεάπολης ο 
Α υ ρ ή λ ι ο , γνωστός για τη φασιστική του -θηριωδία στην 
περιοχή Την ίδια μέρα ο Αυρήλιο εκτελέσθηκε στο χωριό Πα- 
λαιόκαστρο.
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ΠαιρεμτΓοδίζονταιι ιταλικές ενισχύσεις

Τις ίδιες περίπου ώρες στη δυτική όχθη του Αλιάκ
μονα προς την κατεύθυνση των Γρεβενών διαδραματίζονταν 
άλλα γεγονότα. Το ιταλικό τάγμα Γρεβενών, μόλις πληρο- 
φορήθηκε τη σύγκρουση κοντά στη Σιάτιστα, έστειλε για ε
νίσχυση δύναμη στρατιωτών του μέσα σε τέσσερα φορτηγά

πρώτους αντάρτες της

Αριστερά : Γιώργος Μπουκουβάλας. 
Ανθυπολοχαγός του ΕΛΑΣ. Διοικητής της 
υποδειγματικής ομάδας ΕΠΟΝ IX Με
ραρχίας. Σκοτώθηκε στη Βαλιακάρδα τον 
Ιούλιο του 1944. Άνω Δεξιά: 
Κωνσταντούλης Γ. Κιούρος. Από τους 

ομάδας «Σπάρτακος» του Αγίου Γεωργίου.

αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυτά κινήθηκαν προς την κα
τεύθυνση της γέφυρας του Αλιάκμονα που απέχει από τα 
Γρεβενά περίπου 25 χιλιόμετρα. Στην ανοιχτωσιά έτρεχαν 
9-ε κανονική ταχύτητα και σε μικρές αποστάσεις το ένα 
π*σω  από τ’ άλλο. Μετά το χωριό Ταξιάρχης και όταν έφθα- 

ατις στροφές για να κατεβούν προς τήν ποταμιά, προ-
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χωρούν αργότερα και αραιότερα. Κατέβηκαν τις στροφές και 
σε λίγο μικραίνουν τις αποστάσεις μεταξύ τους ζαι μπαίνουν 
στο σημείο που έχουν στήσει την ενέδρα οι δεκαρχίες από τα 
γύρω χωριά. Οι επικεφαλής των ομάδων Αγ. Γεωργίου και 
Κοζζινιάς δίνουν το σύνθημα ζαι ευθύς αμέσως πυκνοί πυρο
βολισμοί απ’ όλα τα σημεία της χαράδρας πέφτουν προς την 
εχθρική φάλαγγα. Τα αυτοκίνητα σταμάτησαν αμέσως. Οι 
Ιταλοί στρατιώτες μέσα σε χαλάζι από σφαίρες έντρομοι 
πήδησαν κάτω και καλύφθηκαν πίσω από τα χαντάκια του 
δρόμου. Για αρκετή ώρα μένουν σιωπηλοί και αναποφάσιστοι. 
Μετά αρχίζουν μερικοί να απαντούν στα πυρά. Βάζουν δεξιά 
αριστερά με τα όπλα τους και με τα αυτόματα που κρατού
σαν. Ήταν πολύ φοβισμένοι, τόσο που ούτε τα κεφάλια τους 
δεν τολμούσαν να σηκώσουν από τα φυσικά τους χαρακώμα
τα. Κάθε κίνησή τους δέχονταν βρρχ,ή από σφαίρες. Μερικοί 
τραυματίστηκαν. Ένα από τοο επιταγμένα φορτηγά αυτοκί
νητα πέρασε στα χέρια των- πολεμιστών μας. Ο επιστρατευ
μένος με τη. βία Έλληνας οδηγός του Κώστας Ααζαρίοης 
ελευθερώνεται. Η μικρή δύναμη των Ιταλών καθηλώθηκε 
εκεί ως αργά το απόγευμα. Ο αντικειμενικός σκοπός πέτυχε. 
Η μάχη στη «Βίγλα» κεροήθηκε χωρίς περισπασμό.

Απώλειες των Ιταλών 5 τραυματίες. Δικές μας καμμια.

Το ιταλικό τάγμα Γρεβενών εκστρατεύει

Το ιταλικό τάγμα Γρεβενών παρακολουθεί με έκδηλη 
ανησυχία τα γεγονότα που τόσο δραματικά και γοργά εξελίσ
σονται κοντά του. Τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, 
η διοίκησή του, αποφασίζει να πάρει «ριζικά» μέτρα για την 
εκκαθάριση της κατάστασης. Αφήνει στα Γρεβενά μικρό 
τμήμα για φρουρά και με την υπόλοιπη δύναμή του εκστρα
τεύει προς τις θέσεις των πρωινών συγκρούσεων. Κατά τις 2 
με 3 το απόγευμα στις 4.3.43, μέρα Πέμπτη, το τάγμα με 
δύναμη περισσότερη από εξακόσιους άντρες, με πληρη οπλι
σμό (πολυβό?να, όλμους, πυροβόλα), τα μεταγωγικά του και 
επικεφαλής τους αξιωματικούς και τον ταγματάρχη διοικη-

•-Α!
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τή του, μπαίνει σε πορεία με δρομολόγιο Γέφυρα Πασά - Σιά
τιστα. Η φάλαγγα κινείται αργά στη δημοσιά και φαντάζει 
σαν ένα πελώριο δηλητηριώδες ερπετό. Πριν το ηλιοβασίλε
μα το τάγμα βρίσκεται στα υψώματα του χωριού Ταξιάρ
χης. Πλάι στο δημόσιο ΰρόμο σε ευρό κι αγναντερό πλάτω
μα στρατοπεδεύει. Ήταν φανερό πως το τάγμα είχε πρόθε
ση να χτυπήσει τη Σιάτιστα.

Έπρεπε να εμποδιστεί.

Νυχτερινός πυρετός προετοιμασίας

Όλη τη νύχτα πυρετός προετοιμασίας κατέλαβε τους 
δικούς μας στα Γρεβενά, στη Σιάτιστα και στο Βόϊο. Κέν
τρο της δραστηριότητας στην περιοχή Γρεβενών ήταν ο Ά
γιος Γεώργιος, της Σιάτιστας η Σιάτιστα, και του Βοίου τα 
χωριά Τσακνοχώρι (Ανθοχώρι), Πεντάλοφος, Τσοτύλι. Υ
πεύθυνοι των οργανώσεων ΕΑΜ - ΕΑΑΣ στα κέντρα αυτά 
έδωσαν το σύνθημα της κινητοποίησης των οργανωμένων έ
νοπλων δυνάμεων και όλου του λαού. Σύνδεσμοι ξεχύθηκαν, 
παντού, καλούν τα χωριά σε συναγερμό, φέρνουν μηνύματα 
γενικής επιφυλακής και παραγγέλνουν τους ένοπλους να κι
νηθούν προς την κατεύθυνση Σιάτιστας και γέφυρας του Α
λιάκμονα, στο δημόσιο δρόμο Γρεβενών - Κοζάνης. Ειδοποιούν
ται επίσης εσπευσμένα να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυν
ση οι μόνιμες ομάδες ανταρτών Γρεβενών - Βοΐου - Σιάτιστας 
που βρίσκονταν σε περιοδείες σε απομακρυσμένα χωριά. Στο 
ορεινό χωριό του Βόιου Πεντάλοφος η οργάνωση κατόρθωσε 
να κινητοποιήσει ολόκληρο τον πληθυσμό καθώς και μόνι
μους αξιωματικούς του στρατού. Με εθελοντές από τα γύ
ρω χωριά συγκεντρώθηκαν περί τα 500 άτομα, που, με επι
κεφαλής τους μόνιμους αξιωματικούς του στρατού ταγμα- 
τα?Ζ£ζ Μ. Πόρτη και Παναγιωτίδη, τον υπολοχαγό Μπου- 
λογιάννη και άλλους έφεδρους αξιωματικούς, εξοπλίζονται 
και την επόμενη μέρα (5.3.43) μπαίνουν σε πορεία με δρο
μολογώ Γσοτύλι - Καλονέρι - Μικρόκαστρο.

Γο ιόιο μαζικά και μαχητικά ξεκινούν μαχητές πατριώ- 
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τες απο ολα τα σημεία σαν ένα αστείρευτα ορμητικά ποτάμι. 
Από τα ορεινά χωριά των Γρεβενών (Σπηλιό - Ζιάκα - Μέ
γαρο κλπ.) με ολονύχτια πορεία σπεύδουν να βρεθούν έγκαι
ρα κοντά στη Σιάτιστα που κινδυνεύει. Οι γυναίκες και ο ά
μαχος πληθυσμός στα ενδιάμεσα χωριά κάνουν το παν για 
να διευκολύνουν και ν’ ανακουφίσουν όπως μπορούν τους πο
λεμιστές που περνούν. Στο χωριό Βατόλακκος οργανώνεται 
κέντρο τροφοδοσίας των διερχομένων. Στην πλατεία του χω
ρίου πάνω από την κεντρική βρύση στήνονται μεγαλα καζα- 
νια και παρασκευάζεται χορταστικό και καλό συσσίτιο. Για 
το σκοπό αυτό σφάχτηκε μεγάλο μοσχάρι. Οι μαχητές που 
κατεβαίνουν από τα μακρυνά χωριά με τα μαλλιότα και τα 
ντουφέκια τους —κυριολεκτικά τρέχοντας— με κάλεσμα της 
τοπικής οργάνωσης ανεβαίνουν στην πλατεία, τρώνε βιαστι
κά ζεστό φαγητό και με τον ίδ® γοργό ρυθμό συνεχίζουν το 
δρόμο τους. Στο σχολειό τα παιδιά με τις δασκάλες ξεσκου
ριάζουν φυσίγγια που ξεθάφτηκαν από τη γη και τα προσ
φέρουν στους πολεμιστές. Την ίδια περίπου εικόνα παρουσιά
ζουν όλα τα ενδιάμεσα χωριά.

Στη Σιάτιστα κορυφώνεται η παλλαϊκή κινητοποίη
ση. Ήταν φανερό πως ύστερα από τα γεγονότα της ημέρας 
εκείνης υπήρχε θανάσιμος κίνδυνος για την πόλη και έ
πρεπε να οργανωθεί αποτελεσματική αντίδραση και άμυνα. 
Οι οργανώσειςκάλεσαν σε συναγερμό όλο το λαό. Στο διάστη
μα της νύχτας συγκροτήθηκαν δυνάμεις νέων πολεμιστών 
και εξοπλίσθηκαν με αυτόματα και πυρομαχικα απο το λά
φυρά της μάχης. Στην κινητοποίηση αυτή πήρε μέρος όλος 
ο πληθυσμός και όλοι οι παράγοντες της Σιάτιστας. Στα 
σπίτια, στους δρόμους, στις πλατείες επικρατούσε πολεμική 
προετοιμασία με αγωνιστικό πνεύμα και αισιοδοξία. Ένας 
ηλικιωμένος άνθρωπος του λαού ο γέρο Κώστας Σιάργκας 
με τα κάτασπρα μαλλιά και τους γραφικούς ντουλαμάδες 
του, αεικίνητος, διέτρεχε τις γειτονιές και τις πλατείες και 
τους ξεσήκωνε όλους με τον ενθουσιασμό και την αισιοδο
ξία του.

Όλη η Σιάτιστα στα όπλα!
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Τις μαχητικές ομάδες πλαισιώνουν οι: Αλέκος Ρόσιος (Υ- 
ψηλάντης), Στέλιος Κατσόγιαννος (Γιάγκοβας), Χαρισιά- 
δης (Καραϊσκάκης), Ρούνης (Μπαρμυαλιάς), Μπέντας και 
άλλοι. Ως τις πρωινές ώρες φτάνουν γύρω στη Σιάτιστα: Ο 
εφεδρικός ΕΛΑΣ Τσοτυλίου με επικεφαλής τον έφεδρο ανθυ- 
πολοχαγό Νίκο Παπαστεργίου (Φουρκιώτης) (σκοτώθηκε 
στην Ήπειρο το Δεκέμβρη 1944), δεκαρχίες (εφεδ. ΕΛΑΣ) 
από τη Νεάπολη, Βογατσικό, Γαλατινή, Μικρόκαστρο, Καλο- 
νέρι και αλλα κοντινά χωριά. Κινείται επίσης προς τη Σιάτι
στα με ολονύκτια πορεία από τα Βέντζια η μόνιμη αντάρτικη 
ομάδα του Παλαιολόγου (Δ. Ζυγούρας) έχοντας μαζί της 
«δεκαρχίες» από τα χωριά Έξαρχος, Βαίπις, Κολοκυθάκι, 
Παλαιόκαστρο περίπου 300 άνδρες. Η δύναμη αυτή του Πα- 
λαιολογου πιάνει θέσεις στο ύψωμα Μαγούλα, νό
τια απο το δημόσιο δρόμο Κοζάνης - Γρεβενών. Για τη δύνα
μη της και τις θέσεις που κατέλαβε ενημέρωσε την οργάνω
ση του ΕΑΜ Σιάτιστας.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ:

Μάχη για τη Σιάτιστα (5 Μάρτη 1943)

Χωρίς βιασύνη, το ιταλικό τάγμα ξεκινάει μετά τις 8 
το πρωί της Παρασκευής 5 του Μάρτη, από το χώρο που 
διανυκτέρευσε, με κατεύθυνση γέφυρα Αλιάκμονα - αμαξιτό 
δρόμο Γρεβενών - Κοζάνης - διακλάδωση Γρεβενών - Κοζά
νης - Καστοριάς - Σιάτιστας. Σε δυο περίπου ώρες περνάει 
τη γέφυρα. Ώρα 12.30' — 13.00 η εμπροσθοφυλακή φτά
νει στο ΦΑΡΔΥΚΑΜΠΟ, δηλαδή στη διακλάδωση Κοζά
νης - Γρεβενών - Νεάπολης - Καστοριάς όπου και σταματά. 
«Συγκεντρώθηκε όλο το τάγμα. Ξεφορτώθηκαν τα πολυβό
λα από τα μεταγωγικά, αποσυνδέθηκαν τα πυροβόλα. Τα υ- 
ξ°ζυγια καλύφθηκαν στις χαράδρες δεξιά από το δημόσιο 
δρομο κα, οι άνδρες κάθη,σαν κάτω. Γίνονταν φανερό ότι α- 

τη θέση εκείνη το τάγμα θα εξορμούσε για να καταλά- 
ει τη Σιάτιστα. Τα τμήματα των δυνάμεων·της Σιάτιστας 

κατείχαν θέσεις μάχης στις πλαγιές των υψωμάτων
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μπροστά στην πόλη ξεπερνούσαν τους 600» (Παλαιολόγος). 
Ήταν μέρα ηλιόλουστη, φωτεινή. Ο καιρός ζεστός την η
μέρα, σαν σε προχωρημένη άνοιξη. Οι νύχτες ψυχρές και 
σκοτεινές.

Το ιταλικό τάγμα ύστερα από ανάπαυση μιας ώρας, 
αρχίζει την επίθεσή του με δύναμη δυο λόχων. Οι δύο αυτοί 
λόχοι προχωρούν σε διάταξη μάχης με κατεύθυνση τη Σιά
τιστα, χωρίς καμμιά αντίδραση από τους δικούς μας. Ό
ταν όμως άρχισαν να ανηφορίζουν στα αντερείσματα προς τη 
Σιάτιστα, τότε μια παρατεταμένη ριπή πολυβόλου διέκοψε τη 
σιγή και αντιλάλησε η κοιλάδα. Ευθύς αμέσως επακολου
θεί πανδαιμόνιο. Η περιοχή καίγεται απ’ άκρου σ’ άκρο. Ο
πλοπολυβόλα, πολυβόλα, ατομικά όπλα, χαλασμός!

Οι Ιταλοί στρατιώτες μόλις αντίκρυσαν τα πυκνά πυρά 
των Σιατιστινών ξάπλωσαν κάτω και για αρκετή ώρα δεν 
παρουσίαζαν κινήσεις. Μόλις όμως αραίωσαν τα πυρά από 
την πλευρά της Σιάτιστας, οι δύο λόχοι επαναλαμβάνουν 
την επίθεση ενισχυόμενοι από τη μεγάλη δύναμη πυρός που 
διέθετε το τάγμα τους. Με όλμους πυροβόλα, χειροβομβίδες 
βάζουν καταιγιστικά. Οι αμυνόμενοι μάχονται με πείσμα. Η 
μάχη γίνεται σφοδρή και αιματηρή. Παρ’ όλη τη σθεναρή 
άμυνα οι Ιταλοί προωθούνται. Τη μεγαλύτερη επιτυχία ση
μειώνουν προς το αντέρεισμα «Αγά Τσεσμέ». Στο αντέρει- 

r t ισμα αυτό οι αμυνόμενοι οεχονται πίεση και αναγκαζονται να 
αφήνουν διαδοχικά τις προηγούμενες θέσεις τους και να πιά
νουν καινούριες παραπίσω. Στη φάση αυτή ένας τρίτος λό- 
χος κινείται. Κατεύθυνση έχει και αυτός τη θέση «Αγά Τσε
σμέ». Ταυτόχρονα βάζει για αρκετά λεπτά και το -πυροβολικό 
του τάγματος. Οι οβίδες πέφτουν και μέσα στη Σιάτιστα 
στα σπίτια και στους δρόμους προξενώντας καταστροφές. Το 
τμήμα του Μπέντα που δέχεται τη μεγάλη πίεση συμπτύσ
σεται προς τη θέση «Μπούνο». Το βάρος πέφτει στα δεξιά 
αντερείσματα. Εδώ δεσπόζει η μαχητικότητα, η ψυχραιμία 
και η αποφασιστικότητα του νεαρού Υψηλάντη. Οι αμυνόμε
νοι μάχονται με πείσμα και αυτοθυσία· αφάνταστη. Όμως
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τα μέσα που διαθέτουν είναι πενιχρά μπροστά στη δύναμη 
πυρός που διαθέτει ο εχθρός. Υποχρεωτικά αλλάζουν θέσεις 
υποχωρώντας. Τώρα οι Ιταλοί πλησιάζουν την πόλη στο ύ
ψωμα «Συκιές». Κινδυνεύουν τα ακρινά σπίτια. Οι ψυχωμένοι 
ολιγάριθμοι πολεμιστές μας δεν τα βάζουν κάτω. Με επικε
φαλής τον ριψοκίνδυνο Υψηλάντη πολεμούν λιονταρίσια α
ποφασισμένοι να συνεχίσουν τη μάχη και μέσα στην πόλη.

Η ώρα, —5 το απόγευμα— είναι κρίσιμη. Αυτή την ώ
ρα δυο γεγονότα που ξετυλίχτηκαν σχεδόν ταυτόχρονα έκρι
ναν το οποτέλεσμα για την εξέλιξη της μάχης για την η
μέρα αυτή. Το πρώτο από τα γεγονότα αυτά είναι τό ότι 
στην πρώτη γραμμή της μάχης εμφανίζονται γυναίκες, η
λικιωμένοι άνδρες και παιδιά με τσεκούρια, ρόπαλα μα
χαίρια, χειροβομβίδες, αποφασιμένοι να μην αφήσουν τον 
εχθρό να πατήσει την πόλη. Όλος αυτός ο λαϊκός χείμαρρος 
ένοπλοι και άοπλοι, κάποια στιγμή ξεσπούν σε ορμητική 
αντεπίθεση με όλα τα μέσα που διαθέτουν με αποτέλεσμα 
να ανακόψουν την προέλαση των Ιταλών και να τους καθη
λώσουν. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός ήταν η επέμβαση των 
φιλικών δυνάμεων που είχαν φτάσει στον τόπο της σύγκρου
σης. Σ’ αυτή τη φάση, που οι Σιατιστινοί με τα δόντια κρα
τούσαν τον αντίπαλο έξω από τα σπίτια τους, παρεμβαίνουν 
από δυτικά και Νοτιοανατολικά οι ομάδες που είχαν φτάσει 
και κατείχαν θέσεις γύρω και πίσω από τους Ιταλούς, με α
ποτέλεσμα να τους εξαναγκάσουν να τραπούν σε φυγή και να 
φτάσουν στο Φαρδύ κάμπο, όπου ήταν ο σταθμός 
Διοίκησης του τάγματος.

Παρεμβαίνουν τα τμήματα Βεντζίων

Στην πιο κρίσιμη φάση της μάχης, αργά το απόγευμα μπαί
νουν στη μάχη και τα τμήματα Βεντζίων. 0 Δ. Ζυγούρας 
(Παλαιολόγος) περιγράφει την επίθεση των τμημάτων που 

• διοικούσε ως εζης:
«Από τα υψώματα «ΜΑΓΟΓΛΑ» νοτιοανατολικά του Φαρ- 

δύκαμπου, όπου κατείχαμε Θέσεις, καταλήξαμε στην απόφα-
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ση να επιτεθούμε και μείς...........................  Σε συνεργασία
με τους επικεφαλής των δεκαρχιών περιοχής Βεντζίων δα
σκάλους των χωριών Ποντινής και ΙΙαλαιοχωρίου Κ. Βελί- 
κα και Στέφανο Γραβάνη έφεορ. ανθ/γό, είχαμε προετοιμά
σει επίθεση κατα του Σταθμού Διοίκησης του τάγματος στο 
Φαρδύκαμπο. Η επίθεση μας εκδηλώθηκε λίγο πριν δύση ο 
ήλιος, στην πιό κρίσιμη στιγμή της μάχης, όταν οι Ιταλοί 
απειλούσαν πολύ σοβαρά το συνοικισμό της Κάτω Σιάτιστας. 
Σκόπιμα η επίθεσή μας είχε θεαματικό χαρακτήρα με ταυ
τόχρονη εξόρμηση ολόκληρης της δύναμης των 300 περίπου 
ανδρών, με ομαδικά πυρά και την πολεμική ιαχή «αέρα» για 
να επιφέρει άμεσα ηθικά αποτελέσματα εις βάρος του εχθρού. 
Συνεχίζοντας τα ομαδικά πυρά, την πολεμική ιαχή, τα τμή
ματά μας με ακάθεκτη ορμή μικραίνουν συνεχώς την από
σταση από το σταθμό διοίκησης του ιταλικού τάγματος. 
Επίθεση εναντίον του σταθμού διοίκησης του ιταλικού τά
γματος είχε εκδηλωθεί νωρίτερα και από τη δυτική κατεύ
θυνση ............. Δεν είχαν περάσει 10 λεπτά από τη στι
γμή της εξόρμησης των δικών μας τμημάτων από τα υψώ
ματα «Μαγούλα», όταν ξαφνικά και τα επιτιθέμενα κα
τά της Σιάτιστας εχθρικά τμήματα εγκατέλειψαν κάθε πα
ραπέρα προσπάθεια για κατάληψη της Σιάτιστας και κά
νοντας μεταβολή τρέχουν όλα, κατεβαίνοντας τον κατήφορο 
για να επιστρέψουν το συντομότερο στο σταθμό Διοίκησης 
του τάγματος. Τα τμήματα που αμύνονταν κυνηγούν τον 
εχθρό που φεύγει. Λίγο πριν νυχτώσει τα πιο προχωρημένα 
τμήματά μας από τη ΝΛ κατεύθυνση είχαν πλησιάσει το 
σταθμό Διοίκησης του τάγματος και με τα δραστικά πυρά 
τους χτυπούσαν τα μεταγωγικά του τάγματος. Με το ντου- 
φεκίδι, τα μουλάρια που ήταν δεμένα, αφηνιάζοντας έκοψαν 
τα λουριά και τρομαγμένα σκόρπισαν στη γύρω περιοχή. 
Πολλά απ’ αυτά περιμάζεψαν την άλλη μέρα οι κάτοικοι α
πό τα γύρω χωριά. Το άλογο του ταγματάρχη πέρασε τον 
Αλιάκμονα κι έφτασε με κομμένα χαλινά στα Γρεβενά χω
ρίς καβαλλάρη!... Με το βαθύ σκοτάδι της,αφέγγαρης νύχτας 
που επακολούθησε σε λίγο, η μάχη διακόπηκε......
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Κυνηγημένοι πια οι Ιταλοί φεύγουν τρέχοντας. Και 
φτάνουν στο σταθμό Διοίκησης του τάγματός τους στο 
Φ α ρ ο ύ κ α μ π ο .

Είναι μια μεγάλη επίπεδη ανοιχτωσιά περιτριγυρι
σμένη απο αμπέλια, χωράφια, νεροσυρμές, με σποραοικους 
θάμνους και αραιά δένδρα. Οι Ιταλοί, στο σταθμ Διοί
κησης, όλη τη νύχτα οργανώνουν το έδαφος: σκάβουν χαρα
κώματα, ορύγματα, θέσεις για τα πολυβόλα τους κλπ. Με 
πυροβολισμούς κατά αραιά διαστήματα σημείωναν την πα-

0 Φαρδύκαμπος. Αριστερά διακρίνεται ο σταθμός Διοίκησης του 
ιταλικού τάγματος.

ρουσία τους. Από τη μεριά της Σιάτιστας σημειώνεται γενι
κή κινητοποίηση. Η διοίκηση των τμημάτων της ανατίθεται 
στον Αλέκο Ρόσιο (Υψηλάντη). Καινούργιοι μαχητές προσερ- 
χονται. Το- νικηφόρο αποτέλεσμα της μεγάλης μάχης της 
ημέρας αναπτερώνει το ηθικό όλων.

Πολλοί κουρασμένοι μαχητές, ιδιαίτερα απο τα τμή
ματα που ήταν έξω και γύρω από τη Σιάτιστα, τη νύχτα α-
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ποσυρ&ηκαν σε γειτονικά χωριά να διανυκτερεύσουν, για να 
επανέλ£ουν την επομένη. 0 Παλαιολόγος περιγράφει το γε
γονός ως εζης:

«....Με το βαθύ σκοτάδι της αφέγγαρης νύχτας, που επα
κολούθησε σε λίγο, η μάχη διακόπηκε. Τα τμήματά μας μέ
σα από το ανώμαλο και κομμένο από χαραδρώσεις έδαφος 
ΝΑ από το Φαρδύκαμπο αποδιοργανώθηκαν. Έχασαν μέσα 
στο πυκνό σκοτάδι κάθε επαφή με τις διοικήσεις τους και 
περιπλανώμενα βρήκαν σαν λύση να καταφύγουν στο κοντι
νό χωριό Παλαιόκαστρο για διανυκτέρευση. 0 ίδιος στην 
προσπάθειά μου να βρω μέσα στο σκοτάδι και να επικοινω
νήσω με τις διοικήσεις των τμημάτων, με μερικούς άνδρες, 
που είχαν βρεθεί κοντά μου είχα πλησιάσει τόσο κοντά στο 
ιταλικό τάγμα, που είχε πάρει στο μεταξύ μέτρα ασφαλείας 
για τη νύχτα, ώστε ένα ιταλικό οπλοπολυβόλο μάς έβαλε α
πό απόσταση 4 - 5 μέτρα. Αναγκάστηκα τελικά κι εγώ να 
καταφύγω στο Παλαιόκαστρο για να συναντήσω τα τμήμα
τα. Όταν γύρω στα μεσάνυχτα έφτασα εκεί όλοι ήταν στο 
χωριό. Ήταν μοιρασμένοι σε καταλύμματα, ζεσταίνονταν και 
δειπνούσαν γύρω απ’ τ’ αναμμένα τζάκια των σπιτιών. Ό
πως διαπιστώθηκε αργότερα, το ίδιο είχε συμβεί με όλα τα 
τμήματα. Όταν νύχτωσε έφυγαν από το πεδίο της μάχης 
και διανυκτέρευσαν στα κοντινά χωριά της περιοχής και 
μέσα στη Σιάτιστα. Το τάγμα στη διάρκεια της νύχτας, μπο
ρούσε χωρίς καμμιά ενόχληση να διαφύγει προς Γρεβενά ή 
Κοζάνη και χωρίς να γίνει, μάλιστα, αντιληπτό. Όμως δεν 
έφυγε......

Καταφθάνουν και άλλες ενισχύσεις

Τη νύχτα αυτή, στις 5 προς 6 του Μάρτη, συγκλίνουν 
προς το Φαρδύκαμπο τα πολυπληθέστερα και καλύτερα ορ
γανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα τμήματά μας.

Από την πλευρά της επαρχίας- Βοΐου φτάνουν οι δε- 
καρχιες της περιοχής Πενταλόφου -—γύρω στους πεντακό
σιους άνδρες—· πλαισιωμένες με μόνιμους και έφεδρους α-



ξιωματικους. Γα πεοισσότερα τμήματα του Βόιου για συν
τομία περνούν τον Αλιάκμονα με σχεόια σε πέρασμα κάτω α
πό το Μοναστήρι του Μικρόκαστρου. Επίσης με σύντονη πο
ρεία φτάνει, στο Μικρόκαστρο η μόνιμη αντάρτικη ομάδα Γρε
βενών «Αστραπή» (*)  με επικεφαλής τους Δημήτρη Κυρα- 
τζόπουλο(Φωτεινό) και Ν. Θεοχαρόπουλο (Σκοτίδα). Είναι 
η πιο εμπειροπόλεμη, η καλύτερα πει-θαρχημένη και άριστα 
εξοπλισμένη ανταρτική ομάδα, με λεοντόκαρδους πολεμιστές.

(*) Την ανταρτοομάδα «Αστραπή» αποτελούσαν οι παρακάτω 
μαχητές:

Δημήτρης Κυρατζόπουλος (αρχηγός) από Κυδωνιές 
Νίκος θεοχαρόπουλος (υπαρχηγός) από Κυπαρίσσι 
Κώστας Χονδρογιάννης από Κυδωνιές 
Βασίλης Νταϊλιάνης από Κυδωνιές
Χρηστός Κυρατζόπουλος από Κυδωνιές
Ανδρέας Τσιάτας από Κυδωνιές
Φώτης Μουστάκας όσιό Κυδωνιές 
Στέργιος Αδάμου από Κυδωνιές 
Δημήτρης Μπαρμπαλέξης από Κυδωνιές
Νίκος Ζησόπουλος από Κυπαρίσσι
Κώστας Κουτούλας από Κυπαρίσσι
Κώστας Σάρρος από Κυπαρίσσι 
Παναγιώτης Γάδριήλ από Εκκλησιά 
Φώτης Στούπας από Εκκλησιά
Βασίλης Παπαγιαννόπουλος οστό Κληματάκι
Τάκης Ποσκχγιανόπουλος από Κληματάκι
Ποτναγιώτης .... από Βυθό
Θανάσης Νέστορας από Κριθαράκια 
Αλέκος Αλαπούλιος από Πεντάλοφο.

Ο αντάρτης της «Αστραπής» και βαρειά τραυματισμέ
νος στη μάχη του Φαρδύκαμπου Κώστας Χονδρο- 
γ ι ά ν ν η ς γράφει: ♦

«... Βρισκόμαστε στη Χρυσαυγή. Εκεί, πήραμε διαταγή 
που έλεγε να φύγουμε αμέσως αφήνοντας οποιαδήποτε 
δουλειά κι αν είχαμε. ΙΙήγαμε στο Τσοτύλι και απ’ ε
κεί με ιταλικό αυτοκίνητο ^λά'ψορο) στη Νεάπολη. Με άλ
λο αυτοκίνητο ο Κώστας"’Αγγελίδης μας πήγε στο Μονα
στήρι του Μικρόκαστρου. Είχε πολύ κρύο. Τον ηγού-
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μενο του μοναστηριού τον λέγανε Μακάριο·; και είχε ένα 
χέρι. Μας περιποιήθηκε καλά. Μας είχε για φαγητό ψάρια. 
Αφού φάγαμε καλά, κοιμηθήκαμε εκεί. Το πρωί μόλις ξυ
πνήσαμε φύγαμε αμέσως για τη μάχη με επικεφαλής το 
Νίκο Θεοχαρόπουλο (Σκοτίδας)...... ».

Κώστας Χονδρογιάννης.

Από τους πρώτους αντάρτες. 
Βαρειά τραυματισμένος 
στη μάχη 
του Φαρδύκαμπου.

Η σφαίρα βρίσκεται ακόμα 
στο στήθος του.

(ΙΙρόσφατη φωτογραφία) 

Τη νύχτα της 5 προς 6 του Μάρτη συγκροτήθηκε στο 
Μοναστήρι του Μικρόκαστρου μικρό επιτελείο στο οποίο η 
οργάνωση του ΕΑΜ ανέθεσε τη διεύθυνση της μάχης. Επι
κεφαλής του έκτακτου αυτού επιτελείου στο οποίο συμμετεί
χε και ο Μήτσος Κυρατζόπουλος, τοποθετήθηκε ο ταγματάρ
χης Γ ιάννης Κοντονάσης από το χωριό Πε
ριστέρα. Είχε έλθει στο Μοναστήρι με ένοπλη ομάδα του 
Χωρίου του.

Γην ίδιά νύχτα από τη νότια πλευρά, τμήματα που εί- 
Χαν φθάσει και είχαν συγκεντρωθεί στη δεξιά όχθη του πο- 
τ°ιμου, περνούν από τη γέφυρα του Αλιάκμονα και, ώς το 
πΡωι, πιάνουν θέσεις στα νώτα του εχθρού.
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Επικεφαλής τους είναι: ο Θωμάς Βενετσιανόπουλος με 
τη μόνιμη ανταρτοομάδα του, ο Μήτσος Τασιανοπουλος, με 
την επίσης μόνιμη δική του ομάδα από την περιοχή των Γρε
βενών. Μαζί τους βρίσκονται δεκαρχιες από τα χωριά των 
Γρεβενών με επικεφαλής έφεδρους αξιωματικούς και υπα- 
ξιωματικούς. Ανάμεσά τους: ο Χρήστος Καλογερόπουλος έ
φεδρος υπόλοχαγός δάσκαλος Μηλιάς από το Ροδοχώρι, ο 
Νίκος Βασιλόπουλος δάσκαλος από το χωριό’Μέγαρο, ο Θό- 
μιος Παπασίμος έφεδρος ανθυπασπιστής από την Κοκκινιά, 
ο Γιώργος Μπουκουβάλας από τον Αγιώργη. Το πέρασμα 
της γέφυρας -θεωρούνταν επικίνδυνη ενέργεια. Υπήρχε ο φό
βος ότι φρουρείται από τους Ιταλούς. Ο Βενετσιανόπουλος 
πρότεινε να επιχειρηθεί το πέρασμα με εθελοντές και έκανε 
ο ίδιος αρχή με την ομάδα του. Κρώτος, μπαίνει στη γέφυ
ρα με το όπλο στο χέρι δ Δημήτρη,ς Μπατσής, αντάρτης Σια- 
τιστινός, πίσω του ο Βενετσιανόπουλος και στη συνέχεια όλη 
η ομάδα του περί τους 30 πολεμιστές και όλη η υπόλοιπη δύ
ναμη. Συνολικά κάπου 400 άντρες.

II γέφυρα του Αλιάκμονα στο δρόμο Γρεβε.ώ, - Κοζάνης. Η στροφή 
που διακρίνεται οδηγεί στο Φαρδύκαμπο.
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ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ:

Συνέχεια της μάχης

Ο Παλαιολόγος, που ήταν επικεφαλής στα τμήματα 
των Βεντζίων και τα οποία είχαν καταφύγει στο Παλαιόκα- 
στρο να διανυκτερεύσουν, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή από 
τα χαράματα (6.4.43).

«....  Σε μας, γράφει, που διανυκτερεύσαμε στο Παλαιό-
καστρο και είχαμε άγνοια για τη συγκρότηση επιτελείου 
για τη διεύθυνση της μάχης και τον συντονισμό των ενερ
γειών των τμημάτων που δρούσαν από διάφορες κατευθύν
σεις, δεν κοινοποιήθηκε καμμιά διαταγή. Με πρωτοβουλία 
μας όμως πάλι το τμήμα μας κινήθηκε πριν ξημερώσει και 
τα χαράματα κατείχαμε βάση εξόρμησης σ’ αποστάσεις που 
κυμαίνονταν από 100 - 250 μέτρα από τις εχθρικές θέσεις...»

Όλα. ήταν έτοιμα για την αποφασιστική σύγκρουση.- Έ
τσι τα χαράματα εκδηλώθηκε γενική επίδεση από βόρεια, δυ
τική, νοτιοδυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση εναντίον 
των Ιταλών. Στην επίθεση από το δυτικό μέρος του μετώ
που κυριαρχούν οι πολυπληθείς πολεμιστές του Βόιου και η 
μόνιμη ανταρτοομάδα «Αστραπή». Ο Μήτσος Κυρατζόπουλος 
γράφει για την έναρξη της επίθεσης:

«.... Τις πρω;νές ώρες της 6ης Μαρτίου εξορμούν από τη
βάση τους οι δυνάμεις του Βοιου με σύντονη πορεία και διά
ταξη μάχης, να επωφεληθούν το σκοτάδι για να αποφύγουν 
το εχθρικό πυροβολικό και στην πορεία παίρνουν το ρυθμό 
προσπέλασης. Ο εχθρός αντιλήφθηκε από τα παρατηρητήριά 
του τις κινήσεις των τμημάτων του Βοίου κι άρχισε να βά
ζει με τα 3 πυροβόλα στα προελαύνοντα τμήματα. Από βλή
μα πυρ/κού τραυματίστηκε ο ομαδάρχης λοχίας του στρα
τού Χρήστος Κυρατζόπουλος (της «Αστραπής»). Τα τμήμα
τα τροχάδην και με σχηματισμό προσπέλασης ήλθαν στην 
απυρόβλητη ζώνη 400 - 500 μέτρα από τον εχθρό και από 
τη στιγμή αυτή το πυροβολικό του εχθρού αδράνησε, έμεινε
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W-

και έγινε άχρηστο, αχρησιμοποίητο καθ’ όλη τη διάρκεια 
της μάχης.... »

Ο Κώστας Χονδρογιάννης αφηγείται παραστατικά ορι
σμένα στιγμιότυπα για τη φάση της εξόρμησης. Διηγείται 
λοιπον ο Χονδρογιάννης:

«.... Στη μάχη, μας οδήγησε ο Νίκος Θεοχαρόπουλος 
(Σκοτίδας) ..Ό Κυρατζόπουλος έμεινε πίσω με τους αξιωμα

τικούς στο Επιτελείο. Προχωρούμε ένας - ένας με προφυλά
ξεις. Το μέρος που πιάσαμε ήταν ακάλυπτο. Δεν υπήρχε άν
θρωπος εκεί. Εμείς πήγαμε πρώτοι. Ήταν μερικές αμυγδα
λιές. Από το δημόσιο δρόμο και από τους Ιταλούς απέχουμε 
250 μέτρα. Μόλις πήγαμε είδαμε απέναντι μας τους Ιτα
λούς. Εγώ έρριξα με την αραβίδα μου. Κάνουν να βάλουν τα 
δυό οπλοπολυβόλα και κανένα δεν έπαιρνε φωτιά. Τα εί
χαν βάλει λίπος και δεν έχτανε ο επικρουστήρας. Τότε ο 
Θανάσης Νέστορας (σκοτώθηκε στον εμφύλιο στο Δημοκρα- 
κρατικό Στρατό) μου είπε:

— Έχεις κάτουρο;
— Έχω.

Τότε τα κατούρησα ξεπάγωσε το λίπος και άρχισαν να βά
ζουν. Ο πολυβολητής μας Βασίλης Νταϊλιάνης έχασε τον 
επικρουστήρα μέσα στα χαλίκια και πολύ άργησε ώσπου να 
τον βρει. Πρώτος τραυματίστηκε ο Χρήστος Κυρατζόπου
λος και εγώ κατούρησα το τραύμα του στο πόδι και με ένα 
χειρομάντηλο το έδεσα. Και έφυγε πίσω. Στο μέρος που πο
λεμούσαμε ήρθε κοντά μας και ο υπολοχαγός Μπουλογιάν- 
νης. Στη συνέχεια της μάχης τραυματίστηκα κι εγώ. Μου έ
θεσαν το τραύμα ο Δαμιανός και ο Βασίλης Βλάχος και μ’ 
έστειλαν με αυτοκίνητο στη Νεάπολη......

Η μάχη γενικεύεται. Οι Ιταλοί αιφνιδιάζονται και ανα- 
μεσά τους δημιουργείται σύγχυση και αναταραχή. 'Ομως 
γρήγορα συνέρχονται και αντιτάσσουν σοβαρή άμυνα χρησιμο
ποιώντας όλα τα μέσα πυρός που διέθεταν εκτός απο το πυ
ροβολικό τους. Ο τόπος καίγεται από τα πυρά των πολυβο-
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λων, οπλοπολυβόλων, ατομικών όλμων, χειροβομβίδων. 0 α
χός της μάχης δονεί την περιοχή. Διεξάγεται με σκληρότη
τα και απο τα ουό μέρη. Οι δικοί μας απ’ όλα τα σημεία 
προσπαθούν να διεισδύσουν όσο μπορούν πλησιέστερα στις 
θέσεις του εχθρού. Μαχητές του Αλβανικού πολέμου οι αγω
νιστές μας, εξοικειωμένοι στον πόλεμο με τους Ιταλούς στην 
Αλβανία, συνοδεύουν τα άλματα και τις βολές των όπλων 
τους με την ιαχή «αέρααα!!», με το τραγούδι «Κορόιδο Μου- 
σουλίνι...» και άλλα πειράγματα. Συχνά τους καλούν να πα
ραδοθούν. Η μάχη συνεχίζεται σφοδρή, οι ώρες προχωρούν 
χωρίς προς το παρόν να φαίνεται κάποιο ουσιαστικό αποτέλε
σμα. Το σύνολο των μαχητών μας τώρα υπολογίζεται σε δύο 
χιλιάδες.

Ο άμαχος πληθυσμός, που βρίσκεται σε αναβρασμό από 
την προηγούμενη μέρα, μπαίνει σύσσωμος στη μάχη. Γέροι, 
δουλευτάδες, αγωγιάτες της Σιάτιστας με την ηλιοκαμμέ- 
νη κοκκινωπή τους όψη, παιδιά του δημοτικού σχολείου, τρέ
χουν στη μάχη με ό,τι φονικό σύνεργο βρίσκουν μπροστά 
τους. Γυναίκες κλείνουν τα σπίτια τους και κουβαλούν στη 
μάχη πυρομαχικά, νερό, φαγητό. Αγρότες από τα πλησιέ
στερα χωριά καταφθάνουν συνεχώς και συγκεντρώνονται 
στους γύρω λόφους. Το συγκεντρωμένο πλήθος του λαού πέ
ρα από την πρακτική βοήθεια που παρέχει στους μαχητές, 
τους εμπνέει και τους ενθαρρύνει. Παράλληλα όμως η επί
δρασή του είναι καταλυτική στο ηθικό των περικυκλωμένων 
Ιταλών. Από τις 10, πρωινή ώρα, εμφανίζονται στο πεδίο 
της μάχης δύο ελαφρά ιταλικά αεροπλάνα. Με εναλλασσό
μενες πτήσεις όλη σχεδόν την ημέρα πολυβολούν και βομβαρ
δίζουν τις θέσεις μας, όμως χωρίς αποτέλεσμα. Τα τμήμα
τά μας βρίσκονται πολύ κοντά στις εχθρικές θέσεις και οι πο
λυβολισμοί των αεροπλάνων πέφτουν στο κενό.

• Σε κάποιο σημείο του πεδίου της μάχης από δυ
τικά, μάχονται περί τους εκατό πολεμιστές από τα ορει
νά χωριά Δασύλλιο, Κορυφή, Άγια Σωτήρα και άλλα. 
Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή πολύ κοντά στις ιταλικές 
θεσεις. Μαζί τους μάχονται οι συμπατριώτες τους υπολο-
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χαγοί Μπουλογιάννης και Μπίρδας. 0 οπλισμός τους εί
ναι ενισχυμενος με δύο οπλοπολυβόλα που τα χειρίζονται ο 
Βασίλης Τσούχλας και ο Βασίλης Χαριζόπουλος της ομάδας 
Δασυλλίου. Κοντά τους η ομάδα της Αγ. Σωτήρας με επι
κεφαλής τον επονίτη Αριστείδη 1\.ω\α.. Προτού φτάσουν στις 
προω-δημένες -δέσεις τους και σε απόσταση 200 - 300 μέτρα 
απ’ αυτές, αφήνουν κάτω τα μαύρα «μαλλιότα» τους σε κά
ποια ανοιχτωσιά, για να είναι ελεύδεροι από το περιττό βά
ρος τους. Όπως είναι αφημένα άταχτα στη γή με το χτυ
πητό μαύρο χρώμα τους, όταν αργότερα εμφανίζεται ιταλι
κό αεροπλανο, οι σωροί με τις μάλλινες κάπες φαντάζουν 
στα μάτια των Ιταλών αεροπόρων σαν ακροβολισμένοι πολε
μιστές... Με την βεβαιότητα ότι βρήκαν καλό στόχο, άρχι
σαν να μυδραλιοβολούν λυσσασμένα στους σωρούς των μάλ
λινων ρούχων.... Το γεγονός προκαλεί τα ειρωνικά σχόλια, 
πειράγματα και γέλια των πολεμιστών μας.

Περνούν τον Αλιάκμονα κολυμπώντας

Η μέρα προχωρεί. Η μάχη συνεχίζεται. Στο ιταλικό τά
γμα άρχισε να βαραίνει η πείνα και πολύ περισσότερο η δίψα. 
Λίγο πριν το μεσημέρι ομάδα τριάντα περίπου ανδρών από τα 
χωριά Πολύλακκος, Τραπεζίτσα και Αξιόκαστρο, με επικε
φαλής τους έφεδρους ανδυπολοχαγούς Μ ι χ ά λ η Π α- 
παγιαννόπουλο και Νίκο Ευάγγελο- 
π ο υ λ ο , φτάνουν στη δεξιά όχ-δη του Αλιάκμονα. Οι επι
κεφαλής παρατηρούν το πεδίο της μάχης και διαπιστώνουν 
ότι ένα σημείο του μετώπου, νοτιοδυτικά, έχει ανάγκη απο 
κάλυψη και υπολογίζουν ότι ένα χτύπημα του εχδρού από το 
σημείο αυτό, -δα είναι αποφασιστικό σε βάρος του. Για να βρε- 
δούν έγκαιρα στο σημείο αυτό έπρεπε να ακολουθήσουν το συν
τομότερο δυνατό δρομολόγιο και αυτό ήταν το πέρασμα του 
ποταμού πολύ πάνω από τη γέφυρα. Ο Αλιάκμονας αυτή την 
εποχή δεν περνιέται εύκολα. Τα νερά του είναι πολλά και πο
λύ κρύα γιατί λυώνουν τα χιόνια στις πηγές του. Όμως η 
ορμή και η αποφασιστικότητα των παιδιών είναι τόσο μεγά-
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λη? που ελαχιστοποιούν και παραμερίζουν τις δυσκολίες και 
τους κινδύνους που παρουσιάζονται. Αποφασίζουν να περάσουν 
απέναντι διασχίζοντας τα νερά του ποταμού. Επικεφαλής και 
οδηγός ο Μιχάλης Παπαγιαννόπουλος ο οποίος παραστατικά 
περιγράφει το πέρασμα του ποταμού ως εξής:

«....  Δανειστήκαμε ένα οπλοπολυβόλο από ομάδα που βρί
σκονταν κοντά. μας, νομίζω από το χωριό Βυθός, και, αν 
θυμούμαι καλά, το όνομα του οπλοπολυβολητή ήταν Ζήσης 
Μαγιάννης. Πήγαμε αριστερότερα να επιλέξουμε το ακριβές 
σημείο που θα προσεγγίσουμε το ποτάμι. Όχι πολύ μακρυά 
σταματήσαμε. Μπροστά μας μια απότομη πλαγιά και στο 
βάθος ένας Αλιάκμονας αγνώριστος σε βουητό και θολούρα. 
Απ’ εδώ θα κατεβούμε! Αρχίζει προσεχτικά το κατέβασμα. 
Πιάνοντας ρίζες θάμνων, στεριώνοντας τα πόδια μας σε προ
εξοχές, γλυστρώντας, όλο κατεβαίνουμε και φτάνουμε στην 
όχθη. Τους λέω:

— Παιδιά βγάλτε όλοι τα ρούχα σας όπως μας γέννησε η 
μάνα μας. Δέστε τα όλα στην πλάτη σας και εμπρός να πε
ράσουμε κολυμπώντας απέναντι.
Είμαστε εξοικειωμένοι με τον Αλιάκμονα από την παιδική 
μας ηλικία... Δένουμε τα πάντα, τα ρίχνουμε στους ώμους 
και πηδούμε στα κρύα θολά νερά του πλημμυρισμένου ποτα
μού. Παλεύουμε με το ορμητικό ρεύμα. Το νερό μας παρα- 

• σέρνει λίγο - λίγο πρός τα κάτω, αλλά όλο προχωρούμε και 
προς την απέναντι ό/θη. Έτσι βρεμμένοι ως το κόκκαλο πε
ράσαμε το ποτάμι και βιαστικά φορούμε τα ρούχα μας πολύ 
ικανοποιημένοι και περήφανοι! Κατεύθυνσή μας τώρα η θέ
ση που έχουμε επισημάνει. Ακροβολισμένοι και έρποντες 
προχωρούμε στο προκαθορισμένο δρομολόγιο. Όταν φτάσα
με σε απόσταση εφόδου λέγω στα παιδιά:

— Επί ποινή θανάτου, δεν θα πυροβολήσει κανείς προτού 
δώσω το σύνθημα.
Όταν πήραμε τις κατάλληλες θέσεις έπιασα από τον ώμο 
τον πολυβολητή....

Ήταν το σύνθημα της επίθεσης! Τα πυρά μας ήταν πυ
κνά και δραστικά. Η συμβολή μας αποφασιστική......»
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Ο Μήτσος Κυρατζόπουλος γράφοντας για τη μάχη του 
Φαρδύκαμπου σε εφημερίδα της Αθήνας (8 Απριλίου 1979) 
αναφέρει για το γεγονός αυτό τα εξής:

«.... Το μεσημέρι στη 1 - 2 η ώρα, μια ομάδα μας από 15 
άνορες, με επικεφαλής τους ανθ/γούς Ευαγγελόπουλο και 
Παπαγιαννόπουλο, πρωτοβουλιακά με μια ηρωική πράξη, 
αψηφώντας τα εχθρικά πυρά και τα νερά του ποταμού Α
λιάκμονα, πέρασαν κολυμπώντας και κατέλαβαν στην ανα
τολική όχθη του ποταμού ένα σπουδαίο και δεσπόζον ύψω
μα, και με τα εμπρηστικά πυρά τους, θέριζαν τις θέσεις του 
εχθρού....» '

ί
Στο επιτελείο μας φτάνουν πληροφορίες ότι στην Κοζά

νη παρατηρούνται ασυνήθιστες κινήσεις και προετοιμασίες. 
Για να παρεμποδισθούν τυχόν εχθρικές κινήσεις από την Κο
ζάνη, η Διοίκηση στέλνει στο «Μπουγάζι» τον εφεόρο λοχα
γό Δάφνη από την Εράτυρα, που είχε φτάσει εκεί το 
μεσημέρι μ· δύναμη 25 ανδρών για να πάρει μέρος στη μάχη.

s. ·

Ρίψεις και βομβαρδισμός από αεροπλάνο

Η μάχη συνεχίζεται με εναλλασσόμενη ένταση. Τα τμή
ματά μας περισφίγγουν ασφυκτικά τους Ιταλούς. Σε μερικά 
σημεία τούς χωρίζουν 50- 100 μέτρα. Ο ενθουσιασμός και 
η έξαρση των μαχητών μας τους οδηγούν σε επιτυχείς εμ
πνεύσεις και πρωτοβουλίες. 0 κάθε αρχηγός παίρνει θέσεις 
και οδηγεί το τμήμα του κατά τις ανάγκες και απαιτήσεις 
της στιγμής. Ο συντονισμός των ενεργειών από το Σταθμό 
Διοίκησης για όλα τα τμήματα είναι αδύνατος. Λείπουν τα 
μέσα επικοινωνίας και η επικοινωνία με συνδέσμους δεν εί
ναι πραγματοποιήσιμη προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο κύ
κλος του πεδίου της μάχης πιάνει αρκετά χιλιόμετρα.

Η κατάσταση των Ιταλών από ώρα σε ώρα γίνεται πε
ρισσότερο τραγική. 'Αγρυπνοι, πεινασμένοι και προ παντός 

'διψασμένοι. Διαισθάνονται ότι η δύναμη που τους πιέζει εί
ναι ισχυρή, είναι και αποφασισμένη να τους συντρίψει. Με 

123

I ■



απογοήτευση διαπιστώνουν ότι δεν φαίνεται να έρχεται κά
ποια βοήθεια για να τους βγάλει από τη δεινή θέση που βρί
σκονται. Τη διαπίστωσή τους αυτή την ενισχύει και η εμ
φάνιση —αντί άλλης ουσιαστικής ενίσχυσης— μεγάλου 
βομβαρδιστικού αεροπλάνου που προσπαθεί να τους.εφοδιά
σει με ρίψεις από τον αέρα σε τρόφιμα και πυρομαχικά. Πρα
γματικά κατά τις 4 με 5 το απόγευμα μεγάλο βομβαρδιστι
κό αεροπλάνο πετάει πάνω από το πεδίο της μάχης, κάνει 
μερικούς κύκλους να εντοπίσει τη θέση του περικυκλωμενου 
τάγματος για να ρίξει εκεί, με αλεξίπτωτα, εφόδια. Οι αν
τίπαλοι όμως είναι πολύ κοντά ο ένας στον άλλο και αυτό δυσ
κολεύει την εξεύρεση κατάλληλου τόπου για να ρίξουν εκεί 
που θέλουν τα αλεξίπτωτα με τα εφόδια. Ωστόσο σε λίγο 
αρχίζει να αδειάζει το φορτίο του. 'Ερριξε συνολικά επτά 
σάκκους με τρόφιμα και πυρομαχικά. Τα περισσότερα τρόφι
μα (γαλέττες, κονσέρβες κλπ.). Από τους 7 οι 3 σάκκοι πέ
σανε στις θέσεις των Ιταλών, οι άλλοι 3 στα τμήματα τα 
δικά μας και ο ένας έπεσε σε τέτοια θέση που κανένας από 
τους αντιπάλους δεν μπορούσε να τον πάρει.

Το βομβαρδιστικό φεύγοντας περνάει πάνω από την πό
λη της Σιάτιστας και ρίχνει βόμβες. Γίνονται ζημιές σε σπί
τια. Μια βόμβα πέφτει στο σπίτι του γιατρού Γκερεχτέ και 
σκοτώνει την αδελφή του.

Απογευματινή επίθεση

I Τις απογευματινές ώρες αρχίζει καινούρια συντονισμέ
νη προσπάθεια των τμημάτων μας από τη βόρεια, τη δυτική 
και νότια κατεύθυνση του Φαρδύκαμπου για αιχμαλωσία 
του τάγματος. Τα τμήματα του Βόιου έχουν επικεφαλής 
τους υπολοχαγούς Μπουλογιάννη και Μπίρδα. Τα καθο
δηγούν με όλους τους κανόνες της στρατιωτικής τέχνης. Η 
«Αστραπή» με το Νίκο Σκοτίδα, τα τμήματα της Σιάτιστας 
με τους Υψηλάντη, Κατσόγιαννο, Καραϊσκάκη, Ρούνη 
XaL άλλους. Τα τμήματα της νότιας πλευράς -με τους Βενε- 
τσίανοπουλο, Τασιανόπουλο, Καλογερόπουλο και άλλους ε- 
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φορμουν ολα μαζί με πυκνά πυρά, με ιαχές και επικλήσεις 
για παράδοση των Ιταλών.. Η σύγκρουση και πάλι είναι σφο
δρή αλλά δεν φέρνει το ποδούμενο αποτέλεσμα. Οι Ιταλοί 
αμύνονται σδεναρά και οι ιμυδραλιοβολισμοί από τα αεροπλά
να ενισχύουν την άμυνά τους. Ο αντικειμενικός σκοπός της 
αιχμαλωσίας του τάγματος και πάλι δεν πραγματοποιείται.

Από την νοτιοανατολική πλευρά τα τμήματα περιοχής 
Βεντζίων - Γρεβενών (του Παλαιολόγου) ενεργώντας ανε
ξάρτητα, χωρίς να έχουν ως τότε καμμιά επαφή με το Στα
θμό Διοίκησης που απείχε από τις -δέσεις τους περί τα 10 χι
λιόμετρα, μάχονται με γενναιότητα. Σ’ ένα σημείο πλησιά
ζοντας τον εχδρό απειλούν σοβαρά τη διάταξή του. Στις ε
πικλήσεις των ανταρτών προς τους Ιταλούς στρατιώτες να 
μην πολεμούν και ότι η μόνη σωτηρία τους για να μην εξον
τωθούν είναι η παράδοσή τους, μερικοί .απάντησαν ότι τβε- 
λαν να παραδοδούν. Ζήτησαν να σταματήσουν τα πυρά για 
να έρ-δουν. Τα πυρά σταμάτησαν.

Τότε, ολόκληρη ομάδα στρατιωτών βγήκε από το χα
ράκωμα και ένας - ένας οι Ιταλοί στρατιώτες κινήδηκαν προς 
τις δέσεις των δικών μας. Όταν όμως χάδηκαν για λίγο σε 
μια εδαφική ανωμαλία, που χώριζε τις δέσεις των δικών μας 
απ’ αυτούς, ανασυντάχδηκαν για να επιτεδούν. Πρόδεσή 
τους ήταν να απομακρύνουν το προχωρημένο τμήμα από κον
τά τους Όμως δεν το πέτυχαν. Μερικοί εξοντώδηκαν στην 
προσπάδεια να επιστρέφουν στις δέσεις τους. Οι υπόλοιποι α
ναγκάστηκαν να μείνουν ως το βράδυ που νύχτωσε στην ίδια 
κοιλότητα του εδάφους, καλυπτόμενοι από τα πυρά των συνα
δέλφων τους για να μην αιχμαλωτισδούν.

Οι τελευταίες ώρες της μάχης

Η νύχτα πλησιάζει και στο επιτελείο δημιουργείται κά
ποια αμφιβολία για τη δυνατότητά μας να καταβάλουμε 
τον αντίπαλο. Στο Σταδμό Διοίκησης ανταλλάσσονται σκέ
ψεις για τους παραπέρα χειρισμούς. Οι πληροφορίες ότι παρα
τηρούνται ασυνήδιστες στρατιωτικές κινήσεις στην Καστο
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ριά και την Κοζάνη καθώς και η έλλειψη εφεδρειών δημιουρ
γούν σκεπτικισμό και αμφιβολίες στους υπεύθυνους της Διοί
κησης για τη δυνατότητα αιχμαλωσίας του τάγματος. Ανα- 
μετρώντας τις ευθύνες τους οι αξιωματικοί της Διοίκησης 
παίρνουν τελικά την απόφαση:

— Να γίνει γενική επίθεση των τμημάτων μας απ’ ό
λα τα τα σημεία του μετώπου ώρα 6.30 μ.μ. με σκοπό την 
ανατροπή της αντίστασης του εχθρού και την αιχμαλω
σία του.

— Σε περίπτωση αποτυχίας του αντικειμενικού σκο
πού, τα μαχόμενα τμήματα να απαγκιστρωθούν και να συμ- 
πτυχθούν σε θέσεις ασφαλείς αφήνοντας μικρές ομάδες για 
παρενόχληση του εχθρού με ανταρτοπόλεμο.

Πράγματι —όπως περιγράφεται ευθύς αμέσως παρα
κάτω— η γενική επίθεση πραγματοποιήθηκε την ορισμένη, 
από τη Διοίκηση, ώρα απ’ όλα τα μέτωπα και έφερε συντα
ρακτικό - καταλυτικό κλονισμό στους Ιταλούς. Δεν έφερε ό
μως το αναμενόμενο άμεσο αποτέλεσμα. Ύστερα απ’ αυτό 
πολλά τμήματά μας, ιδιαίτερα από τα δυτικά, εφαρμόζοντας 
τη διαταγή του επιτελείου, άρχισαν να συμπτύσσονται. Για 
τη σύμπτυξη και τα επακόλουθα ο Χρήστος Μάνιος γράφει:

«.... Το απόγευμα ώρα 5 κυκλοφόρησε μια γραπτή διατα
γή σε όλους μας να, συμπτυχθούμε στις χθεσινές θέσεις 
Τ σ ι ο ύ κ α ς και Ράχης Συκιάς Σιάτιστας. 
Μετά τη διαταγή αυτή άρχισε να φεύγει ο κόσμος... πήγαν 
στα σπίτια τους, άρχισαν να σηκώνουν τις οικογένειές τους 
σε διάφορα χωριά για να γλυτώσουν...».

Δεν συμπτύχθηκαν όμως όλα. Παρέμειναν στις προωθημέ
νες θέσεις τους τμήματα της Σιάτιστας με τον Υψηλάντη, 
τον Καραισκάκη καθώς και τα τμήματα του Παλαιολόγου 
της περιοχής Βεντζίων. Ια τμήματα αυτά σε λίγες ώρες θα 
αιχμαλωτίσουν το εξουθενωμένο ιταλικό τάγμα. Είναι σκό
πιμο όμως να σώσουμε μερικές λεπτομέρειες, από τα γεγονό
τα αυτής, της κρίσιμης ώρας όπως γράφτηκαν από πρωτα-
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γωνιστές που τα έζησαν άμεσα. 0 Μητ 
αφηγείται τα γεγονότα ως εξής:

«.... Ί'στερααπό ορισμένη σκέψη και ανταλλαγή γνωμών 
με τον Κοντονάση, καταλήξαμε στην παρακάτω απόφαση: 
«Να δοκιμάσουμε ακόμα μια φορά τη δύναμή μας, με μια 
γενική επίθεση και έφοδο κατά του εχθρού, με σκοπό την α
νατροπή και την αιχμαλωσία του. Η γενική επίθεση και έ
φοδος να αρχίσει στις 6.30 το βράδυ, με τον ως άνω σκοπό. 
Σε περίπτωση δε που η γενική μας αυτή επίθεση δεν φέρει 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τότε όλα μας τα τμήματα, 
εκμεταλλευόμενα το σκοτάδι, να αρχίσουν από τις 8.30 το 
βράδι, να αποχωρούν αθόρυβα και με τάξη από το πεδίο της 
μάχης, σε καθορισμένους χώρους, που θα τους καθορίσουμε 
με διαταγή μας και τις παραπέρα ,ενέργειές τους.

Η γενική μας διαταγή που σφάλθηκε στα τμήματά μας

Στις 6.30 το βράδυ αρχίζει γενική επίθεση όλων των τμη
μάτων μας και γενική έφοδος για την ανατροπή των θέσεων 
εχθρού, το τσάκισμα και την αιχμαλωσία του. Με όλες σας 
τις δυνάμεις να ριχθείτε στις γραμμές του εχθρού και να τον 
καταβάλετε. Το Έθνος μας και ο λαός μας σε σας στηρίζει 
όλες τις ελπίδες και περιμένει το νικηφόρο αποτέλεσμα της 
μάχης».

Ξεχωριστά για το κάθε τμήμα και μόνον στους επικεφα
λής αξιωματικούς δίνονταν συμπληρωματικά:

Στο τμήμα Βοΐου: «Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο 
αντικειμενικός μας σκοπός της καταστολής και αιχμαλω
σίας του εχθρού, ολόκληρο το τμήμα εκμεταλλευόμενο το 
σκοτάδι, να αρχίσει από ώρα 8.30 το βράδυ να αποχωρεί α
θόρυβα και με τάξη και να κατευθυνθεί προς Νεάπολη, αφί- 
νοντας ελαφρές ομάδες στην αντατολική πλευρά τοΰ Αλιάκ- 

• μονά, για παρακολούθηση και παρενόχληση του εχθρού και 
να εγκαταστήσουν ισχυρή φρουρά στη γέφυρα του Αλιάκμο
να».

Στους επικεφαλής των τμημάτων Σιάτιστας συμπληρω-

ΐι
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ματικά: «Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο..αντικειμενι
κός μας σκοπός της καταβολής και αιχμαλωσίας του εχθρού, 
ολόκληρο το τμήμα σας ώρα 8.30 το βράδυ να αποσυρθεί 
προς Γαλατινή - Σινιάτσικο, αφίνοντας ελαφρές μονάδες στα 
Αμπέλια και Μπουγάζι για επιτήρηση και παρακολούθηση 
του εχθρού. Να μελετήσετε και οργανώσετε τον ανταρτοπόλε
μο στην περιοχή σας σύμφωνα με τις συνθήκες που υπάρ
χουν και θα αντιμετωπίσετε».

Στον επικεφαλής των τμημάτων Βεντζίων: «Σε περί
πτωση που δεν επιτευχθεί ο αντικειμενικός μας σκοπός το 
τμήμα σας ώρα 8.30 να αποσυρθεί στο χώρο Σαρακίνας - 
Κέντρου, αφίνοντας περιπολίες στην περιοχή Εξάρχου και 
να οργανώσετε τον ανταρτοπόλεμο στην περιοχή σας σύμφω
να με τις συνθήκες που θα υπάρξουν».

Στον επικεφαλής των τμημάτων Γρεβενών συμπληρωματι
κά: «Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο αντικειμενικός μας 
σκοπός το τμήμα σας ώρα 8.30 το βράδυ να αποσυρθεί στο 
χωριό Άγιος Γεώργιος, αφίνοντας περιπολίες περί την Κοκ- 
κινιά, Βατόλακκο για επιτήρηση και παρακολούθηση του 
εχθρού και να οργανώσετε σε συνεργασία με όλα τα τμήμα
τά σας τον ανταρτοπόλεμο στην περιοχή σας, σύμφωνα με 
τις υπάρχουσες συνθήκες».

Ισως πολλοί να μας κατηγορήσουν ότι, όπως δώσαμε τη 
διαταγή στα τμήματα για γενική επίθεση για την επίτευξη 
του αντικειμενικού σκοπού, μαζί με την διαταγή της αποχώ
ρησης, ο τρόπος αυτός αφαιρούσε από τα τμήματα κυρίως α
πό τους επικεφαλής την ορμή, το θάρρος και την ελπίδα για 
το νικηφόρο αποτέλεσμα.

Ως ένα βαθμό αυτό είναι αληθινό, όμως πρέπει να ξέ
ρουν σε ποιές συνθήκες και καταστάσεις ενεργούσαμε και 
δρούσαμε, ότι δεν είχαμε τον οργανωμένο στρατό και τα ε
πιτελεία, τις υπηρεσίες και τα μέσα που έχουν οι στρατοί, α
κόμα και οι επαναστατικοί, οι αντάρτικοι στρατοί. Είμασταν 
ακόμα στην αρχή, στα πρώτα ξεκινήματα, ασύνδετο και α
νεξάρτητο το κάθε τμήμα, και μόνο την τελευταία στιγμή 
xat πάνω στη μάχη είχε επιτευχθεί μια ενιαία, αν επιτρέ
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πεται ο όρος, διοίκηση. Ο χρόνος και τα μέσα δεν μας επέ
τρεπαν να τηρήσουμε όλους τους κανονισμούς και τις αρχές.

Και ακριβώς στις 6.30 περίπου η ώρα, το βράδι άρχισε 
η γενική επίθεση και έφοδος όλων των τμημάτων μας από 
όλες τις πλευρές. Το τί γινόταν εκείνη την ώρα είναι αδύ
νατον να περιγράφει. Ο τόπος είχε ανάψει και καίγονταν 
από τα πυρά και τις λάμψεις. Ο εχθρός έβαζε με όλα τα μέ
σα, αδιάκριτα προς όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως όμως ε
νάντια των τμημάτων μας του Βοΐου, που είχαν εκδηλώσει 
την πιο ισχυρή επίθεση και έφοδο, για να ανατραπούν και 
καταληφθούν οι θέσεις των Ιταλών. Από την ώρα αυτή της 
έναρξης της επίθεσης δρα η ατομική πρωτοβουλία και παλι- 
καριά και όλοι οι αγωνιστές και αξιωματικοί αμιλλώμενοι 
ποιος πρώτος θα φθάσει και θα ριχτεί στις γραμμές του εχ
θρού. Η τέτοια σφοδρή και ορμητική επίθεση των τμημάτων 
μας επέφερε σοβαρότατο και ανεπανόρθωτο κλονισμό στις 
τάξεις του εχθρού, κυρίως στους-στρατιώτες που άρχισαν σι
γά - σιγά να παραλύουν, να αραιώνουν τα πυρά τους, να τους 
έχει καταλάβει μεγάλος φόβος και τρομάρα.
Ήταν πιά σκοτάδι και κανείς δεν ήξερε τί γίνονταν οι δι
πλανοί του, τα διπλανά τμήματα’ ο σύνδεσμος και η επαφή 
είχαν χαθεί. Το κάθε τμήμα δρούσε πρωτοβουλιακά και αυ
τοκέφαλα, ακόμα και ο κάθε μαχητής, με ένα και μόνο σκο
πό, να φθάσουν στις γραμμές του εχθρού, να τον ανατρέ
ψουν και να τον καταβάλουν.

Οι Ιταλοί κλονίζονται, τα χάνουν, μουδιάζουν και ζη
τούν διέξοδο για σωτηρία’ παρατηρείται σύγχυση στις τά
ξεις τους και αραιώνουν πολύ τα πυρά τους».

(«Ελευθεροτυπία» 17.4.1979)

0 Μήτσος Ζυγούρας (Παλαιολόγος) περιγράφει τις 
λεπτομέρειες από τον οικ.ό του τομέα έτσι:

«....  Τις απογευματινές ώρες, μετά από την αποτυχία
της δεύτερης γενικής επίθεσης των τμημάτων από τη βό
ρεια και δυτική κατεύθυνση του Φαρδύκαμπου, ο ταγματάρ
χης Κοντονάσης που διεύθυνε τη μάχη, είχε δώσει, όπως εί-
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δαμε, διαταγή στα επιτεθέμενα τμήματα να συμπτυχθούν 
στις υπώρειες των αντερεισμάτων γύρω στο.· Φαρδύκαμπο. Η 
δ/γή αυτή έφτασε και σε μας που ενεργούσαμε από το ΝΑ 
τομέα. Την έφεραν προσωπικά σε μένα δύο σύνδεσμοι του 
επιτελείου του ταγ/ρχη Κοντονάση (Λαδάς - Τάρής) . Επει
δή όμως εμείς είχαμε στον τομέα μας τέλεια άγνοια για τα 
όσα είχαν συμβεί ως τη στιγμή εκείνη στους άλλους τομείς 
(συγκρότηση επιτελείου για τη διεύθυνση της μάχης, προη

γούμενες άλλες διαταγές του ταγ/ρχη Κοντονάση κλπ.) 
γιατί ήταν δύσκολη η σύνδεσή μας μαζί τους, λόγω της πα
ρεμβολής του εχθρού και των φυσικών εμποδίων του εδά
φους, εγώ αντέδρασα και δεν εκτέλεσα αυτή τη διαταγή. 
Κι ενώ όλα τα τμήματα από τη βόρεια και δυτική κατεύ
θυνση, αποσύρονταν σύμφωνα με τη διαταγή που είχαν 
πάρει, εμείς μείναμε στις θέσεις μας. Συνεχίζοντας τα πυ-
ρά μας από τις κοντινές θέσεις προς τον εχθρό τον καλού-
σαμε ταυτόχρονα να παραδοθεί. Είχα σχηματίσει την πε
ποίθηση ότι δεν ήταν πια μακριά η στιγμή της. παράδοσης 
του ιταλικού τάγματος γιατί τις απογευματινές ώρες στις
απειλές μας ότι θα εξοντωθούν όλοι και ότι η μόνη λύση 
που τους έμενε ήταν η παράδοση, οι Ιταλοί στρατιώτες δεν 
αντιδρούσαν με πυρά, όπως προηγούμενα, και σιωπούσαν....»

Αρχίζει η διαδικασία παράδοσης που πάγμαπος

Και ο Παλαιολόγος συνεχίζει:
«.... Είχε πιά νυχτώσει για καλά. Κάτω από τα συνεχι

ζόμενα πυρά του τομέα μας που δεν είχε συμπτυχθεί και 
τις απειλές μας προς τους Ιταλούς ότι θα εξοντωθούν, αν 
δεν παραδοδούν, ακούστηκε ξαφνικά στο χώρο του ιταλικού
τάγματος ένα μπουμπουνητό από μαζική έκρηξη χειροβομ
βίδων. Επακολούθησε λίγα λεπτά ησυχία.

Λίγο αργότερα στο δημόσιο δρόμο του Φαρδύκαμπου δια- 
κρίναμε ένα σκοτεινό όγκο από μάζα στρατιωτών και την 
ίδια στιγμή μια φωνή από την πλευρά τους στα Ελληνικά: 
— Θα παραδοθούμε! — ‘Ελληνες παύσ&ΐέ πύρ!....
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Έδωσα διαταγή να μην πυροβολήσει κανένας και τους 
απήντησα ότι μπορούν να έρχονται εις φάλαγγα κατ’ άνδρα 
για να παραδοθούν. Την ίδια όμως στιγμή, η ίδια φωνή, 
πάλι στα ελληνικά, ρωτούσε αν μπορεί να έρθει ο ταγμα
τάρχης τους με διερμηνέα να μιλήσει μαζί μας. Η απάντη
ση ήταν θετική.

Περιμέναμε λίγες στιγμές. Σε λίγο μέσα στο σκοτάδι και 
την απόλυτη ησυχία που επικρατούσε πια στο πεδίο της μά
χης, ακούσαμε το βάδισμα δύο ανθρώπων που κατευθύνον- 
ταν από την πλευρά του εχθρού προς τη δική μας. Δεν πέ
ρασε πολλή ώρα και οι βηματισμοί των δύο ανθρώπων πλη
σίαζαν στις θέσεις μας, είχαν φτάσει κοντά μας. Σ’ απόστα
ση γύρω στα 15 - 20 μέτρα διακρίναμε τις σιλουέττες τους 
οι οποίες σταματούν. Ο διερμηνέας μάς πληροφορεί ότι ο 
ταγματάρχης είναι οπλισμένος με το πιστόλι του και δύο χει
ροβομβίδες. Διέταξα να κρατήσει το πιστόλι του και να πε- 
τάξει τις χειροβομβίδες.'-'Ακολούθησαν δύο χτυπήματα στο 
μαλακό χώμα από τις δυό χειροβομβίδες του ταγματάρχη, 
που τις έρριχνε, ενώ ο ίδιος μετρούσε στα ιταλικά «ούνα .- 
ντούε». Προχώρησαν ύστερα προς τη θέση μας και όταν έ- 
φθασαν σε απόσταση 3-4 μέτρα σταμάτησαν. Τώρα ξε
χωρίζουμε μέσα στο σκοτάδι της νύχτας αρκετά καλά τους 
δυο άντρες. 0 ένας ψηλός, τετράγωνος και καλοθρεμμένος. 
Έχει σταυρωτά λουριά στο στήθος και φαίνεται να 
είναι γύρω στα 40. Είναι ο ταγματάρχης. 0 δεύτερος 
λίγο πιο κοντός, με κομψότερη σιλουέττα, νεώτερος απ’ 
τον ταγματάρχη. Ήταν ο διερμηνέας γιατρός του τάγματος, 
υπίατρος στο βαθμό. Μόλις σταμάτησαν, μέσω του διερμη
νέα, ρώτησε αμέσως ο ταγματάρχης:

— Ποιος είναι ο Στρατηγός σας με τον οποίο θέλω να 
μιλήσω;

Σε κάποια στιγμή αμηχανίας μου, όταν σκεφτόμουν ότι 
δεν είμαι στρατηγός, πρόλαβε ν’ απαντήσει στην ερώτηση 
του ταγματάρχη ένας του εφεδρικού ΕΛΑΣ από τη Σιάτι
στα (Χρήστος Μάνιος) ότι αυτός ήταν ο «στρατηγός». Η α
πάντηση του εφεδροελασίτη, όπως ήταν φυσικό, προκάλε-

131



σε τα γέλια όλων των μαχητών που ήταν παρόντες γύρω 
μου, ενώ αντίθετα ο ταγματάρχης με κάποί'ά ανησυχία ρω
τούσε μέσω του διερμηνέα του γιατί η ερώτησή του είχε προ- 
καλέσει τα γέλια. Πλησίασα αμέσως τον ταγματάρχη και 
αφού του είπα ότι ο «στρατηγός» έχει ειδοποιηθεί και σε λί
γο Ca φθάσει, του πρότεινα να βαδίσουμε λίγο πρός συνάν
τηση του στρατηγού, με την πρόθεση να τον απομακρύνω 
περισσότερο από το σημείο εκείνο που ήταν τόσο κοντά στο

Χρηστός Μάνιος. Εφεδροελασίτης από τη Σιάτιστα.
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τάγμα του και μπορούσε να το καλέσει προς εξόρμηση ε
ναντίον μας να μας εξουδετερώσει γιατί είμασταν λίγοι.

Βαδίσαμε αρκετά με τον ταγματάρχη, το διερμηνέα του 
και τους άντρες της αντάρτικης ομάδας μου που μ’ ακολου
θούσαν. Στο διάστημα αυτό ο ταγματάρχης μου εξηγούσε ότι 
θα προτείνει στο «στρατηγό» να του επιτρέψει ν’ αναχωρή
σει με το τάγμα του και τον οπλισμό του προς Λάρισα και 
ότι αυτός σ’ αντάλλαγμα θα αναλάβαινε να εγγυηθεί να 
μην επιβληθούν αντίποινα στη Σιάτιστα. Σταματήσαμε πί
σω σ’ ένα φράχτη από βάτα κι αγκαθιές. Από το σημείο αυτό 
όσο κι αν φώναζε ο ταγματάρχης δεν μπορούσε ν’ ακουστεί 
στους στρατιώτες του. Του είπα ότι εδώ θα περιμένει το 
στρατηγό. Την ίδια στιγμή..έδωσα εντολή στον υπαρχηγό 
της ομάδας μου (Μαυρίδη Γιώργο από Κολοκυθάκι Βεν- 
τζίων) μ’ άλλους τρεις αγορές'να τους κρατήσει εκεί, χω
ρίς να τους παραδώσει πουθενά, ως την επιστροφή μου.

Παίρνοντας τους υπόλοιπους άντρες της ομάδας μου κα- 
τευθύνθηκα προς το Φαρδύκαμπο όπου το ιταλικό τάγμα πε- 
ρίμενε συγκεντρωμένο τα αποτελέσματα των διαπραγματεύ
σεων και την απόφαση του διοικητή του. Στον ομαδάρχη 
της ανταρτικής ομάδας του ΕΛΑΣ Σιάτιστας Χαρισιάδη 
Δημ. (Καραϊσκάκη) (που ερχόταν να βεβαιωθεί για την 
πληροφορία ότι ο ταγματάρχης παραδόθηκε και να τον οεί) 
είπα αν ήθελε ας παρουσιάζονταν σαν «στρατηγός» που ζη
τούσε ο Ιταλός Διοικητής του τάγματος, να συζητήσει μαζί 
του, μια που ήταν ντυμένος με κανονική στολή αξιωματικού 
του Ελληνικού Στρατού και έφυγα αμέσως».

Το ιταλικό τάγμα αιχμαλωτίζεται

Συνεχίζοντας ο Παλαιολόγος εκθέτει:
«Κατά τη διαδρομή μου προς το συγκεντρωμένο στο δημό

σιο δρόμο της τοποθεσίας Φαρδύκαμπου ιταλικό τάγμα, πή
ρα μαζί μου κι όλους τους άνδρες του εφεδρικού ΕΛΑΣ πε
ριοχής Βεντζίων που κατείχαν θέσεις σ’ αυτό το τμήμα του 
τομέα μας. Οι Ιταλοί στρατιώτες σε απόλυτη σιγή περίμε-



ναν το αποτέλεσμα της συνάντησης του διοικητού τους με 
τους αντάρτες του ΕΛΑΣ. Δεν είχαν όμως, όπως φάνηκε α
μέσως σε λίγο, καμμιά απολύτως διάθεση ν’ αντιδράσουν 
και ήταν έτοιμοι να παραδοθούν. Γι’ αυτό, όταν τους πλη
σιάσαμε και τους είπαμε ότι ο ταγματάρχης τους παραδό
θηκε κι έδωσε εντολή να παραδοθεί ολόκληρο το τάγμα, μας 
αγκάλ.αζαν, μας φιλούσαν και μας ονόμαζαν αδέρφια. Το 
πρώτο που ζήτησαν από μας ήταν: πού υπάρχει νερό να 
πιούν! Μας εξήγησαν ότι έχουν να πιούν νερό περισσότερο

ήτσος Ζυγούρας (Παλαιολόγος). Διοικητής τάγματος του 53 
άγματος της IX Μεραρχίας του ΕΛΑΣ.-Από τους πρωταγωνι- 
της νίκης στο Φαρούκαμπο. Αρχηγός ανταρτών Μπούρινου. Υ

ποστράτηγος του Δημοκρατικού Στρατού.



από τα Γρεβενά. Το ίδιο επίσης διάστημα δεν είχαν βάλει 
μπουκιά στο στόμα τους. Και ήταν πεινασμένοι και άϋπνοι
και εξουθενωμένοι ψυχικά από την αγωνία που έζησαν στη
διάρκεια της μάχης.

Δεν είχαν περάσει μόλις λίγα δευτερόλεπατ απ’ τη στιγμή 
που βρισκόμαστε πια μέσα στους Ιταλούς στρατιώτες, όταν έ
νας άλλος Ιταλός στρατιώτης έφτασε τρέχοντας. Ρίχτηκε 
στην αγκαλιά μου με φιλούσε και μου είπε:

— «Είμαι ο Αλφρέδος».
Πραγματικά ήταν ένας Ιταλός στρατιώτης φίλος μου! 

Είχαμε γνωριστεί το προηγούμενο καλοκαίρι όταν ήταν στο 
απόσπασμα για τη συγκέντρωση της γεωργικής παραγωγής 
στην περιοχή Βεντζίων. Ήταν ένα πολύ συμπαθητικό αγρο
τόπαιδο από τη νότια Ιταλία. Ίύίου εξηγούσε τώρα ότι είχε 
γνωρίσει τη φωνή μου όταν κατά τη διάρκεια της μάχης 
φώναζα «Αδέλφια Ιταλοί παραδοθείτε» και ότι αυτός δεν 
έρριχνε απάνω μας.

Επίσης είπε στους άλλους στρατιώτες ένα σωρό καλά λό
για για μένα και βοήθησε να δημιουργηθεί αμέσως καλή α
τμόσφαιρα στους άλλους στρατιώτες για μας. Άρχισαν να 
μας ρωτούν αν θα μπορέσουν να φύγουν για την Ιταλία, με 
ποιό τρόπο θα φθάσουν και πολλά άλλα. Περισσότερο όμως 
τους ενδιέφερε εκείνη τη στιγμή πού θα βρεθεί νερό και 
«μαντζάρε» (φαγητό) . Τους είπαμε ν’ αφήνουν δίπλα στο 
δημόσιο δρόμο τα ντουφέκια τους και να κατευθύνονται προς 
τη Σιάτιστα όπου τους περιμένει άφθονο νερό και φαγητό.

Στο μεταξύ τα τμήματα του βόρειου και δυτικού τμήμα
τος, που είχαν συμπτυχθεί σύμφωνα με τη διαταγή τού 
ταγματάρχη Κοντονάση, με την πληροφορία ότι το ιταλικό 
τάγμα παραδίδεται, είχαν καταφθάσει από όλα τα σημεία 
και βοήθησαν στην επιτάχυνση του αφοπλισμού του τάγμα
τος και συγκέντρωση του οπλισμού του. Σε φάλαγγα κατ’ 
άνδρα ολόκληρο το ιταλικό τάγμα στη διάρκεια της νύχτας 
έφτασε στη Σιάτιστα.

Γύρισα τις πρωινές ώρες στο σημείο που είχα αφήσει
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τον ταγματάρχη με το διερμηνέα του. Μόλις με είδε ο Ιτα
λός ταγματάρχης θέλησε, μέσω του διερμηνέα του, να δια- 
μαρτυρηθεί λέγοντας ότι τον είχα εξαπατήσει. Του έκοψα 
όμως τη φόρα αμέσως και του είπα καθαρά ότι είναι αιχμά
λωτος. Ζήτησα να τον αφοπλίσουν. Είδα όμως ότι είχε γίνει 
στο μεταξύ αυτό. Ο υπεύθυνος για τη φρούρησή του, Μαυρί- 
δης Γιώργος, είχε κάνει και την ανάλογη διανομή των λα
φύρων. Για τον εαυτό του είχε πια κρατήσει το πιστόλι του 
ταγματάρχη Σε μένα πρόσφερε το χαρτοφύλακα με τους 
χάρτες και την εξάρτηση του ταγματάρχη που τα κράτησα 
και τα είχα σ’ όλη τη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα ώς την απελευθέρωση και την αποστράτευσή μου απ’ 
τον ΕΛΑΣ. Ακολουθώντας κατόπιν κι εμείς το μονοπάτι 
που οδηγούσε συντομότερα προς τη Σιάτιστα, φτάσαμε πρωί 
- πρωί την ώρα που χτυπούσαν οι καμπάνες για την Κυρια
κάτικη λειτουργία.
. . . Την ίδια μέρα με εντολή της επιτροπής του ΕΑΜ Σιά
τιστας συνόδεψα με την ομάδα μου όλους τους αιχμαλώτους 
(στρατιώτες και αξιωματικούς) ως το χωριό Καλονέρι. Ε

κεί τους παρέλαδαν τα τμήματα Βοιου και τους οδήγησαν 
στον Πεντάλοφο (Ζουπάνι)....... ».

Οι απλοί άνθρωποι τραγούδησαν το γεγονός:

Ελεύθερα γενήκαν πάλι 
Νεάπολη και Γρεβενά 
τα πήραν οι αντάρτες πάλι 
με την γενναία τους καρδιά!

και
εξακόσιοι τρείς 
πιάστηκαν ποιρευθύς 
και τραβα στο Ζουπάνι 
να τους δείς

η περίλαμπρη, ιστορική μάχη του ΦΑΡ-<ΚΑΜΠ0ϊηξε
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A ~ ώ λ ε ι ε

Αποτελέσματα 

ς δ ι κ έ ς μ α ς :

Νεκροί: 3

Γιώργος Ώττας απάτη Σιάτιστα 
Παναγιώτης Γούτας από τη Σιάτιστα 
Θύμιος Παπαγιάννης από τον Αγιο Γεώργιο.

0 Παπαγιάννης εθελοντικά προσκολλήθηκε στη μόνι
μη ανταρτοομάδα «Αστραπή». Τραυματίσθηκε θανάσιμα και 
πέθανε στην Κοζάνη στην κλινική του Εαμίτη γιατρού 
Διονύσιου Μ α ν έ ν τ η .

I

Τραυματίες:

Είχαμε περισσότερους από 4 5» τραυματίες. Παραθέτω 
όσα ονόματα κατόρθωσα να συγκεντρώσω:

Στέλιος Κατσόγιαννος. Σιάτιστα 
Γιώργος Κώτσικας, Σιάτιστα
1 ιαννης Ζίφενοονης, Ιί'.ατιστα 
Χαρίσης Καϊνάρης, Σιάτιστα 
Κώστας Αξιάλης - Γκολομίσιος, Σιάτιστα 
Κώστας Χονδρογιάννης, Κυδωνιές («Αστραπή») 
Χρήστος Κυρατζόπουλος, Κυδωνιές («Αστραπή») 
Κώστας Γκοτζαμάνης, Αγία Σωτήρα 
Στέργιος Αδάμος, Κυπαρίσσι («Αστραπή») 
Νίκος Ζησόπουλος, Κυδωνιές («Αστραπή») 
και οί Σύνδεσμοι:
Θανάσης Συγκολίτης, Κληματάκι και 
Δημήτρης Σαράντης, Άγιος Γεώργιος.

Απώλειες των Ιταλών:

Νεκροί: 10
Τραυματίες: 55
Αιχμάλωτοι στρατιώτες : 530

ι Αιχμάλωτοι αξιωματικοί: 17
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Α ά φ υ ρ α :
Περί τα 600 όπλα
Πιστόλια 30

—

Ολμίσκόι 7
Οπλοπολυβόλα 40
Πολυβόλα 12
Πυροβόλα ορειβατικά 3 των 7,5
Βλήματα 300
Αφθονία από χειροβομβίδες και πυρομαχικά
Αυτοκίνητα 3
Μουλάρια 62
Άλογα - κέλητες 3.

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΙΤΑΛΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

Τέσσερις μέρες μετά τη μάχη, στο δάσος του χωριού 
Βατόλακκος πλάι στο δημόσιο δρόμο που οδηγεί στα Γρεβενά, 
οι χωρικοί βρήκαν έναν Ιταλό στρατιωτικό. Ήταν μισοπα- 

Το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου της'ΊΧ Μεραρχίας 
του ΕΛΑΣ.
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γωμενος, πεινασμενος σε κακά χάλια. Τον περιμάζεψαν και 
τον πήγαν στο Βατόλακκο. Ήταν γιατρός του τάγματος. Εί
χε κατορθώσει να διαφύγει την αιχμαλωσία. Πεζοπορώντας 
από μονοπάτια, έξω από το δημόσιο δρόμο, προσπαθούσε να 
επιστρέφει στα Γρεβενά. Τον οδήγησαν στο σπίτι του Λνέ- 
στη Κουϊμτζόγλου που ήταν στρατιωτικός υπεύθυνος του χω
ριού. Εκεί του έγινε μεγάλη περιποίηση. Του έδωσαν ζεστά 
ροφήματα, του έπλυναν τα πόδια και μάλιστα αρχικά με κρύο 
νερό διότι ο ίδιος απαγόρεψε το ζεστό. Η ηλικιωμένη μητέρα 
του Ανέστη εγκατέλειψε το κρεβάτι της και το παραχώρη
σε στον αιχμάλωτο. Η φιλοξενία τού έκανε κατάπληξη, δεν 
πίστευε στα μάτια του, βλέποντας την έξοχη περιποίηση και 
γενική συμπεριφορά των απλών ανθρώπων του χωριού.

Σε λίγες μέρες συνή)ιθε. Η οργάνωση τον χρησιμο
ποίησε σαν γιατρό και εξυπηρέτησε.- για οιρκετό χρονικό διά
στημα τα χωριά της περιοχής?’

ΔΥΟ ΒΑΡΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΖΗΣΑΝ

Οι βαρύτερα τραυματισμένοι μαχητές του Φαρδύκα- 
μπου, που επέζησαν, ήταν δύο: Ο Κώστας Γκολομίσιος - Α- 
ξιάλης Σιατιστινός κι ο ΚώσταςΧονδρογιάννης της ανταρ- 
τοομάδας «Αστραπή» από τις Κυδωνιές Γρεβενών.

0 Κώστας Γκολομίσιος είχε σοβαρό τραύμα στο κρα
νίο. Μεταφέρθηκε τελικά σε νοσοκομείο της Αθήνας. Νο
σηλεύτηκε μήνες. Στο νοσοκομείο οι γιατροί συνέδεσαν το 
καταστραμμένο μέρος του κρανίου τοποθετώντας εκεί ειδική 
πλάκα. Το δωμάτιό του στο νοσοκομείο είχε γίνει προσκύνη
μα. Οι επισκέψεις με δώρα και οι εκδηλώσεις αγάπης και 
θαυμασμού στο πρόσωπό του, που αντανακλούσαν τα αισθή
ματα του λαού για τον ΕΛΑΣ, ήταν αδιάκοπες και συγκινη
τικές. Τελικά έγινε καλά και αργότερα εντάχθηκε στο Δημο
κρατικό Στρατό όπου και σκοτώθηκε.

Ο Κώστας Χονδρογιάννης είχε τραύμα στο στήθος.



II σφαίρα σφηνώθηκε μέσα στον πνεύμονα και δεν ήταν δυ
νατό να βγεί και ούτε βγήκε ακόμα. Τις πρώτες βοήθειες, τις 
δέχτηκε στη Νεάπολη από τους γιατρούς Πανταζόπουλο*  
Χρυσαφόπουλο και Καλογερόπουλο. Μεταφέρθηκε στην κλι
νική του Μανέντη στην Κοζάνη μαζί με το Θύμιο Παπαγιάν- 
νη, τον οποίο συνόδευε ο κουνιάδος του Τάκης Παπαλάμπρος 
από τον Αγιώργη.

Νοσηλεύτηκε στην κλινική Μανέντη επί ένα μήνα και 
ύστερα μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τον συνόδεψε ο ίδιος 
ο Μανέντης που μπήκε στο αυτοκίνητο έξω από την Κοζάνη. 
Τους έδωσε σημείωμα (σύνδεση) για το Δεσπότη Θεσσαλονί
κης ο ιεροκήρυκας και αργότερα εθνομάρτυρας Ιωακείμ 
Α ι ο ύ λ ι α ς επίλεκτο μέλος της οργάνωσης του ΕΑΜ Κο
ζάνης. Στη Θεσσαλονίκη του έγινε ακτινογράφηση από τον 
κλινικάρχη συγχωριανό του Παναγιώτη Χριστόπουλο και νο
σηλεύτηκε στην κλινική του ώσπου κερατώθηκε η θεραπεία 
και γύρισε στο χωριό του. Σε σχετική επιστολή του ο Κώ
στας Χονδρογιάννης γράφει:

«...Όλα οι χωριανοί με βοήθησαν" ο Στέργιος Πλαζομύτης, 
ο Σταύρος Χριστόπουλος, ο αξιωματικός Θωμάς Μπάρμπας 
που ήταν και αντίθετος, οι φοιτητές τότε Αλέξ. Παπαλέξης 
και Κ. Βέρος και άλλοι. Και όταν τέλειωσε η θεραπεία, μού 
έδωσε ο γιατρός 18.000 δραχμές και ήρθαν να με πάρουν ο 
Βασίλης Μπαρμπαλέςης και ο Βασίλης Καρατάσος από το 
Ροδοχώρι. Το βράδυ πήγαμε στην Κοζάνη σε ξενοδοχείο και 
μείναμε. Το πρωί έρχεται ένας ενωμοτάρχης Σαμαράς από 
το Ροδοχώρι και μας ειδοποίησε να μην φύγουμε αμέσως για
τί οι Γερμανοί απέκλεισαν την πόλη και κάνουν συλλήψεις. 
Τότε συνέλαβαν τον Παπαλιούλια (Ιωακείμ Λιούλιας σ.σ.) 
και άλλα στελέχη της οργάνωσης Κοζάνης. Όταν τελείωσε 
το μπλόκο εμείς φύγαμε για τη Νεάπολη - Τσοτύλι με ένα 
κάρρο που είχε σιτάρι..... ».

Και σε άλλο σημείο της επιστολής από το χωριό του 
με ημερομηνία 24.2.82 γράφει: -

«.... Το 1945 μου πρότειναν να γραφτώ στα Τάγματα Α
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σφαλείας, ότι εκεί τραυματίστηκα και αν δεχθώ θα μου δώ
σουν σύνταξη ως τραυματία. Ήταν και ο Θωμάς Μπάρμπας. 
Κι εγώ τους είπα:

— Από Έλληνας να γίνω παοτζής; Εγώ τους πολέμησα 
αυτούς! Και δεν δέχθηκα.
Και πέρασαν 40 χρόνια κι ακόμα δεν αναγνώρισαν τους α

γώνες μας. Ελπίζω ότι τώρα θα μας τους αναγνωρίσουν....»

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

'Ετσι διαδραματίστηκαν τα πολεμικά γεγονότα, στις 4, 
5 και 6 του Μάρτη 1943, κοντά στη Σιάτιστα, που κατα- 
γοάτηκαν σαν ΜΑΧΗ ΊΌΪ ΦΛΡΔΪΚΑΜΠΟΥ.
Μ ί i

Είναι μια απ’ τις σημαντικότερες μάχες της Εόνικής 
μας Αντίστασης τόσο για το;άμεσο λαμπρό της αποτέλεσμα 
και την πρωτοτυπία στον τρόπο διεξαγωγής της, όσο και 
για τις ευεργετικές επιπτώσεις που είχε στην ανάπτυξη του 
Ε'ίνικοαπελευθερωτικού μας κινήματος.

Αλλά στη μάχη του Φαρδύκαμπου πρέπει, ακόμα, να 
επισημαν-δεί και να καταγραφτεί ένα καινούργιο σημαντικό 
γεγονός: η συμμετοχή σ’ αυτήν του λαϊ
κού π α ρ ά γ ο ν τ α .

Η νίκη του Φαρδύκαμπου ήταν κα$αρά λαϊκή - παλ
λαϊκή νίκη. Σ’ αυτήν φάνηκε η απέραντη δύναμη που κρύβουν 
μέσα τους οι απλοί άνθρωποι και τα αποτελέσματα που μπο
ρούν να φέρουν όταν είναι ενωμένοι. Η μαζική κινητοποίηση 
του ανώνυμου και παντοδύναμου πλήθους (γυναίκες - παι
διά - γέροι) ο όγκος του, η μαχητικότητά του, η επίμονη του, 
αποδείχτηκαν ανώτερα και αποτελεσματικότερα από την τα
κτική και στρατηγική των αξιωματικών και κατεξευτέλι- 
σαν και εκμηδένισαν το πάνοπλο ιταλικό τάγμα.

Αναλυτικότερα, οι επί μέρους συντελεστές της νίκης 
είναι:
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— Η γενναία αντίσταση των υπερασπιστών της Σιάτιστας. 
— Οι μόνιμες αντάρτικες ομάδες που προσέτρεξαν.
— Οι γυναίκες και τα παιδιά που έπαιξαν το ρόλο του συν

δέσμου και του τροφοδότη.
— Η συμμετοχή μόνιμων και εφέδρων αξιωματικών, ιδιαί

τερα αυτών που πήραν μέρος στην πρώτη γραμμή.
— Η συμμετοχή των δεκαρχιών από τα πιό απομακρυσμέ

να χωριά των Γρεβενών, του Βόιου, των Βεντζίων κλπ. 
Όλοι αυτοί, χέρι με χέρι, έφεραν τη νίκη στο Φαρδύ- 

καμπο. Κανένας δεν μπορεί να διεκδικεί το μονοπώλιο της 
επιτυχίας ξεχωριστά. Εκείνος μόνο που πρέπει να αξιώσει έ
ναν ξεχωριστό έπαινο, είναι αυτός που δημιούργησε τις προϋ
ποθέσεις για το θρίαμβο, αυτός που οργάνωσε, κινητοποίησε 
και συντόνισε όλους αυτούς τους παράγοντες. Ο υπέροχος αυ
τός οργανωτικός μηχανισμός δεν ήταν άλλος από το Εθνικό 
Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). Σ’ αυτό ανήκει ο ξεχω
ριστός έπαινος.

0 Φαρδύκαμπος αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στην πο
ρεία του κινήματος της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

— Δημιούργησε ελεύθερη πατρίδα από την Κόνιτσα και 
το Μέτσοβο δ>ς την Καστοριά και την Κοζάνη κι από το 
Γράμμο ώς την Καλαμπάκα!

— Έδωσε στον αγώνα χιλιάδες αγωνιστές από την πε
ριοχή αυτή. ·

— Έφερε στο βουνό μόνιμους αξιωματικούς από τη Θεσ
σαλονίκη, τη Βέροια και Έδεσσα, που στελέχωσαν τα αντάρ
τικα τμήματα.

—- Προκάλεσε ενθουσιασμό και αισιοδοξία στους σκλά
βους και στους μαχητές της ελευθερίας μέσα και έξω από 
την Ελλάδα.

— Καταρράκωσε το ηθικό των καταχτητών.
— Η ελεύθερη περιοχή έγινε απέραντο έμπεδο, η βάση 

συγκρότησης και εξόρμησης όλων των αντάρτικών δυνάμεων 
της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,.ακόμα και Θεσσα- 
λικών τμημάτων για μια μικρή χρονική περίοδο.



λικό.
— Φιλοξενήθηκαν στην ελεύθερη περιοχή για μεγάλη 

χρονική περιοοο τα ανώτερα καθοδηγητικα όργανα των επα
ναστατικών - εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων της Μα
κεδονίας.

— Τέλος έδωσε τη δυνατότητα να εφαρμοστούν οι ελεύ
θεροι λαϊκοί θεσμοί: Αυτοδιοίκηση - Ασφάλεια - Λαϊκή δι
καιοσύνη.

Η διοίκηση και άλλοι αξιωματικοί και καπεταναίοι του 53 Συν
τάγματος του ΕΛΑΣ.
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΡΔΥΚΑΜΠΟ

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Την επόμενη μέρα της αιχμαλωσίας του ιταλικού τά
γματος στο Φαρδύκαμπο, Κυριακή Λ'του Μάρτη 1943, συγ
κροτείται στη Σιάτιστα σύσκεψη στην οποία πήραν μέρος 
στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη. Ανάμεσά τους οι επικε
φαλής των μόνιμων αντάρτικών ομάδων Κυρατζόπουλος, Τα- 
σιανόπουλος, Παλαιολόγος, Βενετσιανόπουλος, ο εκπρόσωπος 
των οργανώσεων Μακεδονίας Λάζαρος Ζησιάδης (Τερπόφ- 
σκι, από το Δενδροχώρι Καστοριάς), υπεύθυνοι του ΕΑΜ 
Σιάτιστας, ο Γκίμπας, ίσως και ο ταγματάρχης Τσάμπου- 
ρας που τα γεγονότα τον έφεραν στη Σιάτιστα. Σκοπός της 
σύσκεψης ήταν να βρεθούν οι καλύτεροι τρόποι ν’ άντιμετω- 
πισθούν τα εξής θέματα:

1) Η μεγάλη και καλά εξοπλισμένη ιταλική δύναμη 
που ανέβαινε από τη Λάρισα προς τα μέρη μας με δρομολο- 
γιο Σέρβια - Κοζάνη - Σιάτιστα - Γρεβενά και με διαθέσεις 
να καταπνίξει το απελευθερωτικό κίνημα.

2) Η εξουδετέρωση της καραμπινιερίας και της μι
κρής ιταλικής φρουράς που απέμεινε στην πόλη των Γρεβε- 
νών ύστερα από την αιχμαλωσία του τάγματος.

Αποφασίσθηκε να ληφθούν- τα παρακάτω μέτρα: ’ ■ 
α) Ένοπλα τμήματα της περιοχής Γρεβενών να συγ-
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κλίνουν προς την πόλη των Γρεβενών, να την αποκλείσουν 
από παντού, να μελετήσουν τον τρόπο και να ενεργήσουν την 
εξουδετέρωση της ιταλικής φρουράς και την απελευθέρωση 
της πόλης.

β) Να οχυρωθεί το Μπουγάζι της Σιάτιστας, να ε
πανδρωθεί με «δεκαρχιες» από τη Σιάτιστα και τα γύρω χω
ριά και να χρησιμοποιηθούν στην άμυνα και τα τρία πυροβό
λα λάφυρα.

γ) Να προωθηθούν οι δυο ανταρτοομάδες των Παλαιο- 
λόγου και Βενετσιανόπουλου στο χωριό Βαθύλακκο Κοζάνης 
με σκοπό να χτυπήσουν την ιταλική φάλαγγα παρεμποδίζον- 
τάς την να επισκευάσει την πυρπολημένη γέφυρα του Αλιάκ
μονα κοντά στα Σέρβια.

Οι αποφάσεις άρχισαν να πραγματοποιούνται. Οι ομά
δες των Γρεβενών κινητοποιήθηκαν προς τα Γρεβενά από το 
Σειρήνι, την Αμυγδαλιά, την Κυρακαλή, τη Μερσίνα και το 
Καλαμίτσι και δημιούργησαν γύρω τους ασφυκτικό κλοιό. Οι 
ομάδες Παλαιολόγου - Βενετσιανόπολου με δύναμη 50 περί
που εμπειροπόλεμων ανδρών ετοιμάζονται να αναχωρήσουν. 
Σε 1 - 2 μέρες επιβιβάζονται τις βραδυνές ώρες σε αυτοκίνη
τα και φεύγουν από τη Σιάτιστα για τον προορισμό τους. 
Περνούν έξω από την'Κοζάνη και ακολουθούν δρομολόγιο I- 
σβορο, Πρωτοχώρι, Σπάρτο, Βαθύλακκο. Το πρωί καταφθά
νει εκεί για ενίσχυση μια ομάδα εφεδρικού ΕΛΑΣ από την 
Κοζάνη με επικεφαλής τον Πετρόμπεη (Αλέκος Σακαλής). 
Υπεύθυνος για την επιχείρηση είχε ορισθεί ο ταγματάρχης 
Μάντζιος που βρίσκονταν ήδη στο Βαθύ λάκκο με το βοηθό
του ανθυπολοχαγό Ελευθεριάδη.

Πρωί - πρωί, οι επικεφαλής των ομάδων προχώρησαν 
αρκετά, προς την ποταμιά, για αναγνώριση και συγκέντρωση 
χρήσιμων πληροφοριών. Διαπίστωσαν ότι οι Ιταλοί εργάζον
ταν πυρετωδώς πάνω στην καταστραμμένη' γέφυρα, προσπα
θώντας να την επισκευάσουν το συντομότερη δυνατό, για να 
περάσει- η φάλαγγα και να κινηθεί προς τήν Κοζάνη.

Οι επικεφαλής των ανταρτοομάδων ζήτησαν ναίχτυπή-
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σουν τους Ιταλούς και να τους παρεμποδίσουν στην κατα
σκευή της γέφυρας. Ο ταγματάρχης Μάντζιος όμως δεν το 
επέτρεψε. Είχε τη γνώμη ότι δεν έπρεπε να σημειωθεί πολε
μική δράση σε γ έρμα νο κρατούμενη περιοχή, όπως ήταν το μέ
ρος αυτό, για να μην «επισωρεύσωμεν δεινά εις τον τόπον». 
Στην επιμονή των καπεταναίων να επιτε'&ούν στους Ιταλούς, 
ο Μάντζιος τους έλεγε ότι έστειλε για το ζήτημα αυτό ανα
φορά στην Κοζάνη και περιμένει απάντηση. Πέρασαν έτσι 
χωρίς καμμιά απολύτως δραστηριότητα των τμημάτων δύο 
ολόκληρες μέρες. Στο μεταξύ οι Ιταλοί επισκεύασαν την κα
ταστραμμένη γέφυρα και η φάλαγγα κινήθηκε προς την Κο
ζάνη με προπομπό μερικά αυτοκίνητα.

Μόλις το παρατηρητήριο ειδοποίησε για το ξεκίνημα 
της φάλαγγας, οι επικεφαλής των ανταρτοομάδων άρπαξαν 
τα όπλα και, μαζί με τους άνδρεςιτους, τρέχοντας κατευ-5ύν- 
ύηκαν προς ένα χαρακτηριστικό .ύψωμα για να πιάσουν δέσεις 
να τη χτυπήσουν. Δεν πρόλαβαν να φτάσουν στο ύψωμα και 
πίσω τους ακούστηκε δυνατή φωνή:

«Πίσω! πίσωωϋ»

0 Μάντζιος τους διέταζε να γυρίσουν πίσω! Δεν ήξε
ραν οι αντάρτες γιατί δόθηκε αυτή η διαταγή. Ίσως να υ
πέθεσαν ότι κάποια δύναμη εχθρική από την Κοζάνη εμφανί
σθηκε ή κάτι άλλο σοβαρό και γύρισαν. ■ ; j >’ -·■

Ύστερα από την εξοργιστική στάση του ταγματάρχη 
Μάντζιου που όχι μόνο αχρήστευε αλλά ένετε και σε κίνδυνο 
τους αντάρτες, οι Παλαιολόγος και Βενετσιανόπούλος αγα- 
νακτισμένοι πήραν πρωτοβουλία να επιστρέφουν στην περιο
χή τους. Συμφώνησε και ο Πετρόμπεης και δέχθηκε να τούς 
ακολουθήσει.

Βιαστικά φορτώσανε σε άλογα το βαρύ οπλισμο και έ
δωσαν διαταγή να ξεκινήσουν οι ομάδες τους. Την ώρα αυτή 

. ‘ έμπαιναν στον Βαθύλακκο (που τον διασχίζει ο δημόσιος δρό
μος) τα πρώτα ιταλικά αυτοκίνητα της φάλαγγας. Οι Ιτα
λοί είδαν τους αντάρτες αλλά συνέχισαν το δρόμο τους χωρίς 
να εκδηλώσουν καμμιά αντίδραση. Οι ανταρτοο^χάδες απομα

ίί
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κρύνθηκαν ακολουθώντας δρομολόγιο Λιανή. - Καισαρειά - 
Χρώμιο - Παλαιόκαστρο. Σε λίγο τους ακολούθησε κι ο Μάν- 
τζιος με τον Ελευθεριάδη.

Στο χωριό Καισαριά τους ανέμενε μια ευχάριστη, έκ
πληξη. Συνάντησαν εκεί τον υπεύθυνο του εφεδρικού ΕΛΑΣ 
του Νομού Κοζάνης Στράτο Κέδρο (Βαγγέλης) 
που συνόδευε, και οδηγούσε προς τη Σιάτιστα κορυφαίο στέ
λεχος της οργάνωσης του ΕΛΑΣ Μακεδονίας, τον Σ ί μ ο 
Κ ε ρ α σ ί δ η .

0 Κερασίδης έρχονταν από τη Θεσσαλονίκη να επισκε- 
φθεί την περιοχή Δυτ. Μακεδονίας, να ενημερωθεί για τα γε
γονότα που προηγήθηκαν και να βοηθήσει στο συντονισμό, 
την οργάνωση και δράση, των δυνάμεων του ΕΛΑΣ. Δεν είχε 
σαφείς πληροφορίες για τη σοβαρότητα των συγκρούσεών μας 
με τους Ιταλούς, ούτε για την κατάσταση που διαμορφώνον
ταν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. 'Ακούσε με προσοχή τις 
λεπτομέρειες των γεγονότων που του εξέθεσαν οι μαχητές 
του Φαρδύκαμπου Παλαιολόγος και Βενετσιανόπουλος με φα
νερή ικανοποίηση και χαρά. Η ενημέρωση ήταν πλήρης. Τα 
γεγονότα ξεπέρασαν τις προσδοκίες της καθοδήγησης.

Ομάδες ανταρτών με τον Κερασίδη κατευθύνθηκαν 
προς το Μπουγάζι της Σιάτιστας. Ο Παλαιολόγος παρέμεινε 
στο Παλαιόκαστρο. Οι άλλοι προχώρησαν και συναντήθηκαν 
στο Μπουγάζι με τον Μίχα, Κατσόγιαννο, ΐψηλάντη και Κα- 
ραϊσκάκη. Συζήτησαν για την κατάσταση όπως διαμορφώ
θηκε Αποφάσισαν να συγκροτηθεί αρχηγείο, που θα συντο
νίζει τις πολεμικές δραστηριότητες των τμημάτων της πε- 
Ρ'.οχής. Έτσι έγινε το Αρχηγείο Βαρνούντος 
και αρχηγός του ορίσθηκε ο ταγματάρχης Μάντζιος.

Το αρχηγείο με διαταγή του τοποθέτησε τις διάφορες 
ομάδες ως εξής:

Ομάδα Παλαιολόγου: επιτήρηση της διάβασης περιο- 
ΧΉζ Χρώμιου.

Ομάδα Καραϊσκάκη: επιτήρηση δρομου Γαλατινής - 
Σιάτιστας. -/-γ ■

Ομάδα Βενετσιανόπουλου: σε άλλο δευτερεύον σημείο.

148



Ύστερα από την απόφαση, για απομάκρυνση από το 
Μπουγάζι των δυναμικότερων ομάδων, ο Μάντζιος κάλεσε 
σύσκεψη στη Σιάτιστα. Πήραν μέρος στρατιωτικοί και πο
λιτικοί παράγοντες: Γψηλάντης, Παλαιολόγος, Βενετσιανό- 
πουλος, ο Σιατιστινός Γκίμπας και άλλοι εκπρόσωποι της ορ
γάνωσης του ΕΛΑΣ Σιάτιστας. Στη σύσκεψη ο Μάντζιος έ
κανε μια εισήγηση γεμάτη ηττοπάθεια. Παρουσίασε μεγά
λες δυσκολίες στο να αντιμετωπίσουμε την ιταλική φάλαγ
γα που έφτασε στην Κοζάνη. Μίλησε για έλλειψη επιμελη
τείας και θεώρησε παρακινδυνευμένη μια καινούργια μεγάλη 
αναμέτρηση. Οι απόψεις του Μάντζιου αντικρούσθηκαν από 
πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη, όμως δεν πάρθηκε καμ- 
μιά απόφαση οριστική και το ζήτημα έμεινε ανοιχτό.

'Οταν οι επικεφαλής των αντάρτικών ομάδων ανα
χώρησαν, ο ταγματάρχης Μάντζιος, .με την ιδιότητα του ως 
επικεφαλής του αρχηγείου της/περιοχής, έστειλε στα τμήμα- 
ματα διαταγή με την οποία επέβαλε τις απόψεις του. Σύμ
φωνα με τη διαταγή οι δεκαρχίες έπρεπε να επιστρέψουν στα 
χωριά τους. Οι μόνιμες ανταρτοομάδες διατάσσονταν να πα
ραμείνουν στους τόπους που τους είχε ορίσει ενωρίτερα, δη
λαδή μακρυά από τη Σιάτιστα και από το Μπουγάζι. Το τμή
μα Παλαιολόγου διατάσσονταν να εγκαταλείψει την περιοχή 
Παλαιοκάστρου - Χρώμιου και να εγκατασταθεί στη Βου- 
χωρίνα, χιλιόμετρα μακρυά από τη Σιάτιστα. Και όταν οι 
δεκαρχίες εγκατέλειψαν το Μπουγάζι, ο Μάντζιος με τον Ε- 
λευθεριάδη ξεκίνησαν για την Κοζάνη. Εκδήλωσαν μάλιστα 
την επιθυμία να πάρουν μαζί τους τον Πετρόμπεη και πο
σότητα οπλισμού για να τον αφήσουν (σύμφωνα με τη δή
λωση τους) στον Κρόκο. Το αίτημά τους δεν έγινε δεκτό.

Έτσι διαλύθηκαν τα πάντα στο Μπουγάζι.' 'Δεν υπήρχε 
ούτε ένα τμήμα για να ποιρακολουθήσει τις εχθρικές κινή
σεις. Τα 3 πυροβόλα, λάφυρα της μάχης του Φαρδύκαμπου, 
'εγκαταλείφθηκαν αφού τους αφαιρέθηκαν τα χλείστρα.

Ο Παλαιολόγος, μόνος πιά στην περιοχή'Βεντζίων με 
την ανταρτοομάδα του, έβλεπε με ανησυχία τη διάλυση της 

149



άιχυνας στο-Μπουγάζι και την αναχώρηση του στρατιωτικού 
αοχηγού Μάντζιου για την Κοζάνη. Για το., λόγο αυτό δεν 
προθυμοποιήθηκε να φύγει απάτην κρίσιμη περιοχή, όπως του 
όοιζε η διαταγή. Ανεβαίνοντας με την ομάδα του από Χρώμιο 
προς τη Σιάτιστα συναντήθηκε με τον Κέδρο που ήταν μέ
λος του αρχηγείου. Συζήτησαν για την κατάσταση και απο
φάσισαν να καλέσουν τις δεκαρχίες από τα χωριά και να 
σπεύσουν στο Μπουγάζι προτού η ιταλική φάλαγγα το περά- 
ηει. Κινήθηκαν αμέσως, όμως δεν πρόλαβαν να πιάσουν -δέ
σεις. Η ιταλική φάλαγγα είχε περάσει το στενό και είχε το
ποθετήσει γερές πλαγιοφύλακές. Στο σημείο αυτό δεν ήταν 
δυνατό να χτυπηθεί από τις ελάχιστες δυνάμεις που είχαν 
συγκεντρωθεί.

ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ

α) Η Οργάνωση «Υπερασιτισταί Βορείου Ελλάδος» (Υ.Β.Ε)

Για. να ερμηνευθεί η παράξενη συμπεριφορά του τα
γματάρχη Μάντζιου και άλλων συναδέλφων του, -δα κάνω 
μια παρένθεση στην αφήγηση των γεγονότων μετά το Φαρ
δύκαμπο, για να παρουσιάσω την αδράνεια και αντίδραση ο
ρισμένων αξιωματικών της περιοχής μας.

Με την-, εμφάνιση του ΕΑΜ ξεφυτρώνει στη Μακεδο
νία η.οργάνωση Υ.Β.Ε. (Υπερασπισταί Βορείου Ελλάδος). 
Αρχικά ξεκίνησε σαν άτυπος σύνδεσμος Μακεδόνων στην Α
θήνα, που είχε σκοπό να διευκολύνει τους στρατιώτες από 
τις μακεδονικές επαρχίες να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Η πρώτη γερμανοδιορισμένη κυβέρνηση του Τσολάκο- 
γλου τοποθέτησε στη Θεσσαλονίκη σαν Επι-δεωρητή Νομάρ- 
χιων και εκφραστή της γερμανόφιλης πολιτικής του πρωθυ
πουργού τον άλλοτε επιτελάρχη του Τσολάκογλου συνταγμα
τάρχη Χρυσοχόου. Αυτός ανασυγκροτεί και δραστηριοποιεί την 
οργάνωση στη Θεσσαλονίκη'εντάσσοντας σ’ 'αυτήν κυοίως α
ρωματικούς. Απώτερο σκοπό είχε να ελέγχει τους αξιωμα-
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τικούς και να τους αποτρέπει να εντάσσονται σε εθνικοαπε- 
λευ-θερωτικές οργανώσεις εναντίον των καταχτητών και 
διαίτερα των Γερμανών. Η στάση των αξιωματικών της Υ; 
Β.Ε. Κοζάνης επιβεβαιώνει το στόχο αυτό.

Τα γραφεία της βρίσκονταν στο κτίριο της Γενικής Διοί
κησης Μακεδονίας, στην Επιθεώρηση Νομαρχιών. Η οργά
νωση Υ.Β.Ε. της Θεσσαλονίκης έστειλε στην Κοζάνη τον τό
τε λοχαγό Θωμά Μπάρμπα, έμπιστο του Χρυσοχόου, να μυή
σει αξιωματικούς στην οργάνωση και να συγκροτήσει τοπική 
επιτροπή. Ο λοχαγός Μπάρμπας συναντήθηκε στην Κοζάνη 
με τον ταγματάρχη Ανδρέα Λαλόπουλο και άλλους και, α
φού τους μίλησε για την οργάνωση Υ.Β.Ε. και έμειναν σύμ
φωνοι, συγκρότησαν τοπική επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής 
ήταν οι ταγματάρχες Δημ. Χατζής, Ανδρέας Λαλόπουλος, 
Δημητρ. Σιακαβάρας και ο δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδο- 
σιάδης. Η επιτροπή δεν ανέπτυξε*καμμιά  δραστηριότητα. Δεν 
ασχολήθηκε με κανένα θέμα παυ αποσκοπούσε σε αντίσταση 
εναντίον των καταχτητών. Για το λόγο αυτό ο δημοσιογρά
φος Σταύρος Θεοδοσιάδης προσανατολίστηκε προς την οργά
νωση του ΕΑΜ, που μόνο αυτή κινούνταν και ετοίμαζε πρα
γματική Εθνική Αντίσταση, πραγματική υπεράσπιση της 
Βόρειας Ελλάδας και όλης της χώρας.

Η οργάνωση Υ.Β.Ε. δεν άργησε τελικά να αυτοδιαλυθεί. 
0 ταγματοιρχης Παπαβασιλείου έκανε δική του φίλο - γερ
μανική οργάνωση. Μερικοί δήλωσαν προσχώρηση στο ΕΑΜ 
(Χατζής, Λαλόπουλος, Μάντζιος και άλλοι) και ή δεν πα
ρουσιάστηκαν ποτέ ή κατατάχθηκαν για να κάνουν διαβρω- 
τική δουλειά.

β) Ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ

0 Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ, χωρίς αμφιταλαν
τεύσεις, με καθαρή σκέψη και σωστό προσανατολισμό, από την 
αρχή διέβλεψε πως ο μόνος δρόμος για τη σωτηρία της πα- 

“ τρίδας -ήταν ο αδιάκοπος και -θαρραλέος αγώνας εναντίον των 
καταχτητών με όλα τα μέσα και με όλες τις δυνάμεις. Τις 
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σκέψεις του αυτές τις εκδήλωνε με κάθε τρόπο και προσπα
θούσε να πείσει όλους τους παράγοντες της δημόσιας ζωής 
της Κοζάνης να προσανατολιστούν προς την κατεύθυνση αυ
τή. Η είδηση ότι εμφανίσθηκαν αντάρτες στον Όλυμπο, εν-

0 Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ. Ο «πνευματικός» Αρχηγός 
ΕΑΜ - ΕΛΑΣ. Ο θαρραλέος εμψυχωτής του αγώνα ενάντια στους 

κατακτητές.

θουσίασε τον ορμητικό ιεράρχη σε τέτοιο σημείο, ώστε, από 
τον Αρχιερατικό Θρόνο εκκλησιών της Κοζάνης ν’ αρχίσει το 
εθνικό του προσκλητήριο και το σάλπισμα μάχης εναντίον 
των-καταχτητών. .-ί .·

Στις 26 Οκτωβρίου 1942 στην επίσημη ομιλία του στην 
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, γοητευμένος από το όραμα 
της αγ'ωνιζόμενης Ελλάδας, στρέφει το λόγο του στό εθνικό 
θέμα. Ακράτητος από ενθουσιασμό και αγωνιστικό πάθος 
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βροντοφωνάζει το πρώτο εγερτήριο σάλπισμα μ’ εκείνη την 
αμίμητη και ιστορική αποστροφή:

«...Πυρίνη ρομφαία πυρακτούται εις το Δωδεκάθεο? 
του Ολυμπου, εκδικήτρια της Ελληνικής Τιμής και 
διεκοικήτρια της Ελευθερίας! Κάθε κλαρί κι αντάρτης, 
κάθε μαντρί και στρατόπεδο ανταρτών......

Στις 6 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου στο Μητροπολιτικό 
ναο του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, επαναλαμβάνει α
πτόητος το ίδιο ενθουσιώδες πατριωτικό του κήρυγμα κα
τά των

«....βαρβάρων θύννων που έπέδραμαν εναντίον της 
ενδόξου πατρίδας μας......». (

Ο Μητροπολτίης γίνεται το κέντρο κά-θε εθνικής - πα
τριωτικής δραστηριότητας. Q αντιπρόσωπος του ΕΑΜ Μι- 
χάλης Σουμελίδης,. ο Σταύρος Θεοδοσιάδης, αξιωματικοί 
της Υ.Β.Ε., πρωτόδικες, εισαγγελείς, διοικητές χωροφυλα
κής και άλλοι κινούνται γύρω από τον Δεσπότη και συζητούν 
για την κατασταση.

Κατά τις αρχές του Γενάρη 1943, ύστερα από προκα
ταρκτικές «κατ’ ίδιαν» συζητήσεις, πραγματοποιείται στη 
Μητρόπολη μεγάλη σύσκεψη με -θέμα την αντίσταση εναν
τίων των κατακτητών. Πήραν μέρος επτά ταγματάρχες της 
f.B.E., ο ανώτερος διοικητής χωροφυλακής Δυτ. Μακεδο
νίας, ο δημοσιογράφος Σταύρος Θεοδοσιάδης, ένας πρωτόδι
κης, ο εισαγγελέας Κοζάνης και ο αντιπρόσωπος του ΕΑΜ 
Μιχάλης Σουμελίδης.

Η συζήτηση έγινε ζωηρή με αντεγκλήσεις και εξά
ψεις, όπως γίνεται συνήθως όταν υπάρχουν -θέματα και με 
πολιτικό περιεχόμενο. Ο Δεσπότης φρόντιζε να συμβιβάζει τα 
πράγματα. Τέλος οι αξιωματικοί που παρευρίσκονταν με επι
κεφαλής τον Α. Ααλόπουλο δήλωσαν ότι μπορούν να δεχθούν 
συνεργασία με την αντιστασιακή οργάνωση του ΕΑΜ, αν γί
νουν δεκτοί οι παρακάτω όροι, όπως τους διαβάζουμε στην ε-
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φημερίδα των ανταρτών Μακεδονίας «Αντάρτης» στο φύλλο
της 20.5.43:

«....— Να. διαλυθούν οι αντάρτικες ομάδες και να σχήμα-, 
σθούν νέες, όταν το απαιτήσει η κατάσταση, με καθοδήγηση 
των μόνιμων αξιωματικών.
—Να σταματήσει κάθε σαμποτάζ κατά των Αρχών Κατοχής.
— Αναγνώριση όλων των εθνικιστικών οργανώσεων και της

. Εθνικής Κοινωνικής Αμύνης (Ε.Κ.Α.) (που ο «Αντάρτης» 
την χαρακτηρίζει ως όργανο της Γκεστάπο και του Χρυσο- 
χόου). (σ.σ.)
— Τα ανώτερα καθοδηγητικά όργανα του ΕΑΜ να έχουν 
μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα και να πειθαρχούν στη δια
ταγή των μόνιμων αξιωματικών που θα διευθύνουν τον αγώ
να.
— Να σταματήσει η έκδοση της εφημερίδας του ΕΑΜ Κο-
**· r Λ»..·'.· iςα-νης.
— Εθνικό - απελευθερωτική δράση να γίνει μόνο στην ιτα- 
λοκρατούμενη περιοχή.
— Να μη τεθεί σήμερα καθεστωτικό ζήτημα.
— Να χτυπηθεί η μειονότης των Σλαυομακεδόνων μέχρις 
εξοντώσεως.
:— Να εγκρίνουν, οι ανώτεροι' τους της οργάνωσης T.BJE., 
τη συμμετοχή τους στο ΕΑΜ.

Από τους όρους αυτούς φαίνεται καθαρά ότι οι ταγματάρ- 
- . χες δεν είχαν άλλο σκοπό παρά να ...διαλύσούν το αντάρτι

κό μας κίνημα που τότε βρίσκονταν στην αρχή......

0 Μητροπολίτης Ιωακείμ έξαλλος από αγανάκτηση ση- 
κώνηκε και είπε στους αξιωματικούς τα παρακάτω λόγια: t

«...Ή εκκλησία και το έθνος μού ενεπιστεύθησαν το 
εγκόλπιον δια να το χρησιμοποιήσω όταν η πατρίς μου 
και το έθνος περνά κρίσιν και σεις ως αξιωματικοί, που 
εσπουδάσατε για να χρησιμοποιήσετε την τέχνη του πο
λέμου υπέρ του λαού, έχετε υποχρέωσιν να τον βοηθή
σετε όπως απελευθερωθεί’.». ·



Τότε, οι αξιωματικοί της Γ.Β.Ε. δήλωσαν ότι προσχω
ρούν στο ΕΑΜ και αποδέχονται τους τρεις γνωστούς όρους 
του ΕΑΜ:

1) Πάλη κατά των καταχτητών και της ελληνικής κυ
βέρνησης των προδοτών.

2) Κατά της εγκαθίδρυσης δικτατορίας μετά την απελευ
θέρωση της χώρας μας απο τους κατακτητες.

3) Το καθεστωτικό ζήτημα να λυθεί κατόπιν δημοψηφί
σματος που θα διενεργήσει ελεύθερα ο ελληνικός λαός. 

Επιπροσθέτως δήλωσαν ότι δεν έχουν καμμια σχέση 
με τον Χρυσοχόου και την Ε.Κ.Α. και ότι ανήκουν στην ορ
γάνωση Γ.Β.Ε.

Ύστερα απ’ αυτά υπογράφηκε το γνωστό πρωτοκολλά 
τιμής και συνεργασίας μεταξύ ΕΑΜ και αξιωματικών.

Στις 17 του Γενάρη 19.43 υπογράφηκε και σχετικό πρα
κτικό για όσα συμφωνήθηκαν.

----------- ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-----------

Στις 3 του Μάρτη 1943 ο Μητροπολίτης Κοζάνης Ιω- 
ακεήμ, ο Σταύρος Θεοδοσιάδης και ο Μιχάλης Σουμελίδης α
ναχωρούν από την Κοζάνη για τον Όλυμπο να συναντήσουν 
τους αντάρτες.

Ο Δεσπότης στις χιονισμένες κορυφές στο «Δωδεκάθεο 
του Ολυμπου» αντίκρυσε το θέαμα που η πατριωτική του καρ
διά λαχταρούσε. Είδε τους αντάρτες! Και τους είδε όπως η 
πλούσια φαντασία του τους έπλασε: με τις καπες και τα ό
πλα τους, με τις φυσιγγιοθήκες σταυρωτά και τις χειροβομ
βίδες στη μέση. · ■

Από τη στιγμή αυτή εγκαταλείπει οριστικά τη θαλ
πωρή των μητροπολιτικών διαμερισμάτων του, ακολουθεί τις 
σκληρές συνθήκες ζωής του βουνού και του αγώνα.’ Και ρί-

J

155



-/yzt. ολζς του τις δυνάμεις στην ε-'.τυγγ.τ. xou ~'r νίκη ως το 
τέλος, αγόγγυστα.

γ) Η ασυνέπεια των αξιωματικών της Υ.Β.Ε.

>0ι αξιωματικοί δεν τήρησαν την υπογραφή τους. Απ’ αυ
τούς που υπόγραψαν το πρακτικό, ο Παπαβασιλείου δραστη
ριοποιήθηκε στα πλαίσια της αντιαεμικής οργάνωσης Ε.Κ. 

Α., που συνεργάσθηκε με τον Κολλάρα και τον Π ούλο. (Ο 
Πούλος καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέσθηκε μετά την 
απλευθέρωση σαν δοσίλογος, συνεργάτης των Γερμανών). 
0 Δ. Χατζής βρέθηκε στη Σιάτιστα την ημέρα που αιχμα
λωτίστηκε το ιταλικό τάγμα. Είχε έλθει στη Σιάτιστα με 
φύλλο πορείας να καταταγεί στον ΕΑΑΣ σαν αρχηγός των 
ανταρτών Σνιάτσικου αλλά δεν κατατάχθηκε, έφυγε. Ο Μα- 
ρωνίδης πήρε φύλλο πορείας και άρβυλα για να αναλάβει τη 
οιοικηση του αρχηγείου Πιερίων, αλλά δεν έκανε ούτε βή
μα έξω από την Κοζάνη. Ο Μάντζιος που κατατάχθηκε στο 
Μπούρινο έκανε διαβρωτική δουλειά και είχε άδοξο τέλος. 
0 Ααλόπουλος που είχε ορισθεί στρατιωτικός αρχηγός των 
αντάρτικών δυνάμεων του Νομού Κοζάνης δεν πάτησε το 
ποοι του στην ύπαιθρο παρά μόνο μια φορά, τότε που έφευγε 
για το Ζέρβα και πιάστηκε από τον ΕΑΑΣ στο δρόμο που πή
γαινε για την Ήπειρο.

δ) Η Οργάνωση του Ε.Α.Μ. Κοζάνης

Παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες που παρουσιά
ζονταν στην Κοζάνη από την αντίδραση των αξιωματικών, 
η οργανωτική δουλειά του ΕΑΜ προχώρησε ικανοποιητικά. 
Καθημερινά προσχωρούσαν στο εθνικό -απλευθερωτικό κίνη
μα νέοι πατριώτες απ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα: εργα
ζόμενοι, επιστήμονες, έμποροι, κληρικοί. Ανάμεσά τους ήταν 
και ο νέος και ενθουσιώδης αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυκας 
της Μητρόπολης Κοζάνης Ιωακείμ Λιούλια ςαπό 

. το χωριό Κρόκος. Ο Ιωακείμ Αιούλιας —όπως’ήδη αναφέρα
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με— πρόσφερε πολύτιμες υπηρεσίες στον ε·δνικοαπλευ$ερω- 
τικό αγώνα. Στενός συνεργάτης του Μητροπολίτη, αεικίνητος 
και ενθουσιώδης, πράος και γλυκομίλητος, πιστός και ακλό
νητος στις πεποιθήσεις του είχε αποχτήσει την εκτίμηση και 
εμπιστοσύνη των συνεργατών του. Ο μαρτυρικός και ηρωικός 
του -θάνατος, λίγους μήνες αργότερα, στο στρατόπεδο Παύ
λου Μελά στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από φριχτά βασανιστή
ρια που υπέστη από τους Γερμανούς, χωρίς ν’ ανοίξει το στό
μα του, τον ανέβασε και τον κατάταξε στο πάνδεο των η
ρώων και μαρτύρων του εθνικού μας αγώνα.

Την πρώτη επιτροπή του ΕΑΜ Κοζάνης αποτέλεσαν οι 
παρακάτω πατριώτες:

Κώστας Πανταζόπουλος δικηγόρος 
Σταύρος Θεοδοσιάδης δημοσιογράφος 
Μιχάλης Σουμελίδης εργολήπτης 
Νίκος Γεωργιάδης - 
Διονύσης Μανέντης γιατρός 
Αντώνης Τζέλος έμπορος 
Κ. Χαδιός 
Κωνσταντινίδης
Στράτος Κέδρος (Βαγγέλης Σλομπόντας).

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ

Ο Φαρδύκαμπος ήταν φυσικό να σημάνει το γενικό ξε- 
σήκωμα σ’ όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας απο τα 
Σέρβια και το Βελβενδό ώς την Καστοριά και τη Φλώρινα 
κι από τη Σιάτιστα ώς το Μέτσοβο και την Καλαμπάκα.

Στην επαρχία Γρεβενών απ’ όλα σχεδόν τα χωριά ξε- 
πήδησαν μόνιμοι αντάρτες ή ολόκληρες αντάρτικες ομάοες 

-· οργανωμένες και εξοπλισμένες. Η κά£ε μια επαιρνε κάποιο 
ξεχωριστό όνομα: Κεραυνός - Βροντή - Αστραπή - Σπαρτα- 

ι, κος κ,ά., ή έπαιρνε το όνομα του χωριού της. Αυτό δεν κρα-



τησε πολύ. Σε μερικές μέρες οι ομάδες αυμπτύχθηκαν κατά 
περιοχές και αποτέλεσαν συγκροτήματα με δύναμη, πάνω από 
50 άντρες το καθένα, με καλύτερη στελέχωση, καλύτερο ο
πλισμό και πειθαρχία. Το πρώτο τραγούδι τους ο θούριος του 
Ρήγα:

Ώς πότε παληκάρια
θα ζούμε στα στενά....

Ηταν τόσο ραγδαία η πύκνωση των αντάρτικών δυνά
μεων, ώστε πολύ σύντομα πάνω από τα συγκροτήματα δη- 
μιουργήθηκαν τα αρχηγεία Βαρνούντος καί Πίνδου (Γρεβε
νών) και τον Ιούνιο 1943 το Στρατηγείο του ΕΑχΔΣ Δυτι
κής Μακεδονίας.

Στη φάση αυτή του αγώνα, κατατάσσονται στα μόνιμα 
τμήματα Γρεβενών στελέχη που με την ικανότητά τους δί
νουν καινούργια ώθηση στη δημιουργία αξιόμαχου επαναστα
τικού στρατού. Αναφέρω όσα ονόματα θυμούμαι: Βασίλης 
Γκανάτσιος (Χείμαρρος), Χρήστος Τόλης (Προμηθέας), 
Νίκος Γκιάτας, Νίκος Βασιλόπουλος, Ηρακλής . Παπαδόπου- 
ηος, Αριστοτέλης Παπαβραμίδης, Ιορδάνης Γφαντίδης, ό-



λοι δάσκαλοι, για ν’ ακολουθήσουν αργότερα πολλοί, αν όχι 
όλοι, οι έφεδροι αξιωματικοί από την πόλη των Γρεβενάιν και 
τα χωριά, όπως ο Τάκης Παπαγεωργίου (Βελισάρης), ο 
Μήτσος Σαμαράς (Πανουργιάς), ο Γιάννης Τότσκας, ο Στέρ- 
γιος Παπαϊωάννου, ο Βασίλης Οικονόμου, ο Βασίλης Μπαν- 
τακόγιας, ο Αλέξης Ζυγώνης, ο Γιαννακούλης Τζήκας, ο 
Σεραφείμ Καρασάβας, ο Στέργιος Βρέντζιος, μόνιμος αξιω
ματικός και άλλοι.

Στο Β ό ι ο πρωτοστατεί στην ανάπτυξη του αντάρ
τικου ο Αριστοτέλης Χοτούρας (Αρριανός). Έχει συγκρο
τημένη ομάδα από το Φλεβάρη του 1943. Η δραστηριότητά 
του αναπτύσσεται κυρίως στα βορεινά χωριά του Βοΐου ώς 
την περιφέρεια Καστοριάς.

Στην περιφέρεια Κοοστοριάς πρωτοστατούν ο 
Βαράκας (Καρα$ανάσηξ) από το Βογατσικό. Από τα καλύ
τερα και λαμπρότερα παλληκάρια. Σκοτώθηκε στη μάχη της 
Ομαλής στις 31 Ιουλίου 1943. (Διοικητής του αντάρτικου 
τμήματος στη μάχη αυτή ήταν ο έφεδρος αξιωματικός Δη- 
μήτρης Κωφίδης - Ρήγας). Πρωτοστάτησαν ακόμα ο Γιάν
νης Πατσιούρας μόνιμος ανύυπασπιστής του στρατού από το 
Άργος Ορεστικό, ο Βαγγέλης Υφαντής από το χωριό Γέρμα, 
οι αδελφοί Παπαδόπουλοι από χωριό του Άργους Ορεστικου 
και άλλοι. » · · - ι

Στη Σιάτιστα εντάσσονται στα μόνιμα τμήματα 
του ΕΛΑΣ και τα πλαισιώνουν οι: Αλέκος Ρόσιος (Υψη- 
λάντης), Στέλιος Κατσόγιαννος (Γιάγκοβας),. Ρούνης 
(Μπαρμπαλιάς) και άλλοι.

Στα Σ έ ρ β ι α πρωτοστατούν στη συγκρότηση των 
μόνιμων ομάδων ο Μήτσος Στάγκος και ό Γιάννης Τσουρος 
(Δίπλας) και στο Β ε λ β ε ν δ ό οι: Ε. Φυλαχτός, Κα- 
κούλης και άλλοι.

159



Μ
»' 'r

.

ΙΣΧΥΡΗ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ 
ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ

Μέσα σ’ αυτόν τον επαναστατικό αναβρασμό, με το α- 
υντονιστο και αδιαμόρφωτο ακόμα σχήμα των ένοπλων αν- 
αρτικών μας δυνάμεων, έπρεπε να αντιμετωπιστεί η μεγά

λη ιταλική δύναμη που ερχόταν απειλητική προς τα μέρη μας 
από τη Λάρισα, όπως προαναφέρθηκε.

Με την έναρξη της σύγκρουσής μας με τους Ιταλούς 
στη Σιάτιστα, το ιταλικό στρατηγείο της Λάρισας παίρνει 
σοβαρα στρατιωτικά μέτρα. Ετοιμάζει και στέλνει προς την 
περιοχή μας μεγάλη στρατιωτική δύναμη με 4 χιλιάδες πε
ζούς, 2 πυροβολαρχίες και ανάλογη δύναμη ιππικού. Σχημα
τίζεται στρατιωτική φάλαγγα και ακολουθεί δρομολόγιο Λά
ρισα - Τύρναβος - Ελασσώνα - Σέρβια - Σιάτιστα - Γρεβε- 
νά. Αποστολή της είναι:

Να διασώσει τα ταήματα που χτυπήθηκαν από τον 
ΕΛΑΣ

Να ενισχύσει τις ιταλικές φρουρές Δυτ. Μακεδονίας
Να επιβάλει κυρώσεις για την ανταρσία.

Στις 7 του Μάρτη η οργάνωση του ΕΑΜ Σερβίων ει
δοποίησε τις οργανώσεις του Βελβενδού και των γύρω χω
ριών, ότι μεγάλη φάλαγγα ιταλικού στρατού ανεβαίνει από 
την Ελασσώνα και πλησιάζει να φτάσει στα Σέρβια. Αμέσως 
οι οργανώσεις κινητοποίησαν όλες τις δυνάμεις του εφεδρικού 
ΕΛΑΣ και το απόγευμα της ίδιας μέρας έπιασαν -θέσεις στα 
στενά της Πόρτας. Προς το βράδυ φάνηκαν τα πρώτα αυ
τοκίνητα της εμπροσθοφυλακής της ιταλικής φάλαγγας, που 
δέχτηκαν αμέσως τις πρώτες μπαταριές των ανταρτών. Ολό
κληρη τη νύχτα και ώς το πρωί της άλλης μέρας μια χού
φτα πολεμιστές συγκράτησαν ολόκληρη τη φαλαγγα των 
χιλιάδων Ιταλών. Μπροστ.ά στην τεράστια όμως αυτή δύνα
μη οι αντάρτες αναγκάσθηκαν να συμπτυχθούν και δίνοντας 
συνεχώς μάχες φτάνουν στα Σέρβια. Υποχρεωθήκαν όμως να 
τα εγκαταλείψουν και να συμπτυχθούν προς το βουνο.



Στο μεταξύ τα Σέρβια είχαν εκκενωθεί τελείως από τον 
άμαχο πληθυσμό. Οι Ιταλοί τότε κατεβαίνοντας προς τη γέ
φυρα του Αλιάκμονα και βλέποντας ότι είναι χαλασμένη, γύ
ρισαν στα Σέρβια και επιδόθηκαν με μανία στην ολοκληρω
τική λεηλασία και πυρπόληση της πόλης. Εφτά ολόκληρες 
μέρες πέρασαν ώσπου να επισκευάσουν τη γέφυρα. 'Ολες αυ
τές τις μέρες δεν άφησαν «λίθον επί λίθου» στα Σέρβια. Σπί
τια, καταστήματα, σχολεία, εκκλησίες, όλα χωρίς εξαίρεση 
τα μετέβαλαν σε άμορφη μάζα. Στη λεηλασία των σπιτιών 
και των καταστημάτων και σ’ όλο το όργιο πρωτοστάτησαν 
οι «λεγεωνάριοι» Δημαρέλληδες, που ήταν ενταγμένοι στην ι
ταλική δύναμη με επικεφαλής τον έμπορο Γιώργο Μητσο- 
μπούνα από τη Σαμαρίνα Γρεβενών.

Οι Ιταλοί από τα Σέρβια πήγαν στην Κοζάνη ανενό
χλητοι, γιατί, όπως σημείωσα σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο 
ταγματάρχης Μάντζιος δεν επέτρεψε τους αντάρτες να τους 
χτυπήσουν. Στην Κοζάνη εγκαταστάθηκαν για λίγες μέρες 
στους στρατώνες να ξεκουραστούν, για να συνεχίσουν μετά 
την εκτέλεση της αποστολής τους δυτικά.

01 ΙΤΑΛΟΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ ΤΟ ΜΠΟΥΓΑΖΙ

Στις 17 του Μάρτη 1943, οι Ιταλοί ετοιμάζονται να 
ξεκινήσουν από την Κοζάνη προς Σιάτιστα - Γρεβενά. Την 
άλλη μέρα πολύ πρωί, με όλα τα μέτρα ασφάλειας, μπαίνουν 
στο οχυρότατο Μπουγάζι. Για το πέρασμα αυτό η όλη ουνα- 
μη χωρίστηκε σε τρεις φάλαγγες. Η μιά που αποτελούσε 
τον κύριο όγκο, ακολούθησε τον αμαξιτό δρόμο μέσα στη στε
νωπό. Οι άλλες δυο ακολούθησαν παράλληλο δρομολόγιο βα
δίζοντας στις κορυφογραμμές των δύο ορεινών όγκων Μπούρι- 
νου και Σινιάτσικου σαν πλαγιοφύλακές. ΙΙροχώρησαν έτσι ot 
τρεις εχθρικές φάλαγγες μέσα στη στενωπό και δεξιά - αρι
στερά πάνω στα κακοτράχαλα βουνά τηρώντας αυστηρα με- 
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τρα ασφάλειας. Προχωρούσαν με σφιγμένη την καρδιά και 
τεταμένη την προσοχή. Ο φόβος τους μεγάλος:
- · Εοώ ακούσουν πυροβολισμό!

εκεί $α δεχθούν χειροβομβίδα!
; παραπέρα $α συναντήσουν εμπόδιο!

Όμως τίποτε δεν συνέβη απ’ όλα αυτά- και δεν πί
στευαν στα μάτια τους. Εδώ που περίμεναν μεγάλη μάχη 
για να περάσουν το στενό, δεν έπεσε ούτε ντουφεκιά! Ούτε 
άνθρωπο, ούτε αντάρτη, ούτε σκύλο να τους γαυγίσει δεν 
συνάντησαν! Επιτάχυναν την πορεία τους και κατά τις 9 
περίπου το πρωί έβγαιναν από το Μπουγάζι. Οι τρεις φάλαγ
γες ενώθηκαν στη -δέση «Μπάρα» κάτω από τη Σιάτιστα, 
απαλλαγμένες από τον μεγάλο αυτόν εφιάλτη, το πέρασμα 
του Μπουγαζιού.

Στο μεταξύ ο ταγματάρχης Χατζής που είχε φτάσει 
στη Σιάτιστα για να ηγη&εί σε ένοπλα τμήματα για υπερά
σπιση της πόλης, όχι μόνο δεν οργάνωσε καμμιά αντίσταση, 
αλλά σκόρπισε και τον πανικό στον πλη-δυσμό και συμπλή
ρωσε τη διάλυση που είχε διατάξει ο Μάντζιος. Οι περισσό
τεροι κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη για να σωθούν!

ΟΙ ΜΑΧΕΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 
(18 και 19 του Μάρτη 1943)

Αυτό που έγινε στη Σιάτιστα δεν έγινε στα Γρεβενά. 
Με την πληροφορία ότι η ιταλική δύναμη ετοιμάζεται να ξε
κινήσει από την Κοζάνη, η οργάνωση των Γρεβενών πήρε α
πόφαση να αντιταχ-δούμε στην προσπά-δειά τους να περάσουν 
τον Αλιάκμονα προς τα Γρεβενά.

Έτσι στις 18 του Μάρτη 1943 πρωί - πρωί στη δυ
τική όχ-δη του Αλιάκμονα, αμέσως μετά τη γέφυρα, ήταν έ
τοιμα τα τμήματα των ανταρτών που -δα πολεμούσαν με τους 
Ιταλούς. Τα αποτελούσαν ομάδες πολεμιστών του ΕΑΑΣ 
που είχαν σχηματιστεί εκείνες τις μέρες μετά το Φαρδύκαμπο, 
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όπως η ομάδα «Σπάρτακος» του χωριού μου. Άλλες είχαν 
φθάσει εκεί τις ποωινές ώρες και άλλες από τα βράδυ της 
προηγούμενης. Ήταν πλαισιωμένες με έφεδρους αξιωματι
κούς και υπαξιωματικούς, πολεμιστές της Αλβανίας, δασκά
λους και άλλα τοπικά εμπειροπόλεμα στελέχη. Λνάμεσά τους 
ο Θύμιος Παπασίμος, ο Γιώργος Μπιζάκης δάσκαλος της 
Κοκκινιάς, έφεδρος ανθυπολοχαγός, ο Γιώργος Μπουκουβάλας 
και ο Μακεδονομάχος εξηντάχρονος 
μπάμπα-Μήτσος Μπαλατσός, ο Χρηστός 
Καλογερόπουλος δάσκαλος Μηλιάς και άλλοι. Όλοι σχεδόν 
οι αντάρτες κατάγονταν από τα γύρω χωριά: Κοκκινιά, Τα
ξιάρχης, Πολύδενδρο, Μηλιά, Άγ. Γεώργιο και Κιβωτό. 
Σύνολο περί τους εκατόν πενήντα. II ομάδα της Κιβωτού έ
φερε το πρωί από το χωριό της έναν ομαδικό όλμο με λίγα 
βλήματα, σε κατάσταση που μπορούσε να λειτουργήσει. Ακό
μα δεν υπήρχε ενιαία διοίκηση τών ανταρτών. Ειδοποίησα το 
Χρήστο Καλογερόπουλο για την απόφαση της οργάνωσης να 
αναλάβει τη διεύθυνση της μεάχης. 0 οπλισμός μας ήταν: 
ατομικά ντουφέκια, 4-5 οπλοπολυβόλα και ο ομαδικός όλ
μος.

Από το βράδυ τα τμήματά μας κατάστρεψαν το κατά
στρωμα της γέφυρας του Αλιάκμονα. Το ποτάμι εξακολου
θούσε να έχει πολύ νερό και να είναι δυσκολοπέραστο. Οι ο
μάδες τάχθηκαν κατά μήκος της δυτικής όχ-θης. Στο χα
ρακτηριστικό λοφίσκο που σχηματίζεται μετά τη γέφυρα σε 
απόσταση 30 - 40 μέτρα, τάχθηκε η ομάδα της Κοκκινιάς 
με τον Γ. Μπιζάκη: 17-20 άντρες. Αριστερά τους και σε 
συνέχεια όπως ανηφορίζει η κορυφογραμμή ακολουθώντας 
την όχ$η του ποταμού όλες οι άλλες ομοίδες, με τελευταία 
την ομάδα της Κιβωτού.

Κατέβαινα πρωί - πρωί βιαστικός προς τη γέφυρα με 
τις τελευταίες οδηγίες της οργάνωσης. Κοντά στην Κιβω
τό συνάντησα τον συγχωριανό μου και δάσκαλο του χωριού 
Βασίλη Φάσσα, που γύριζε από τον Αλιάκμονα στον Άγιο 
Γεώργιο. Είχε ακολουθήσει το προηγούμενο βράδυ τις ομάδεις 
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και τώρα ξαφνικά τον εβλεπα μπροστά μου ·να επιστρέφει. 
Εντυπωσιασμένος από τον όγκο της εχθρικής φάλαγγας, μου 
μετέδωσε απαισιόδοξα μηνύματα. Χαιρετηθήκαμε και χω
ρίσαμε. Από τα υψώματα της Κοκκινιάς διέκρινα καώαρά 
τις εχ'&ρικές δυνάμεις. Στη -θέση «Μπάρα» ο κύριος όγκος 
τους σταμάτησε. Οι δυό πλαγιοφύλακές σαν δυό τεράστια 
σκούρα αργοκίνητα. ερπετά, γλυστροόσαν σιγά - σιγά και εν-

Ζαχαρίας Π. Δρόσος. Μέλος της Διοίκησης’28ου Συντάγματος 
της IX Μεραρχίας του ΕΛΑΣ.
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τάσσονταν στο κέντρο. Ατέλειωτη μου φάνηκε η φάλαγγα που 
κατέβαινε από την κορυφογραυ,μή του Μπουρινσυί Συνάντησα 
τον Καλογερόπουλο. Στα-θήκαμε λίγο χαμηλότερα και δεξιά 
από τη -θέση της ομάδας Κιβωτού κοντά στον ομαδικό όλμο, 
όπου εγκαταστήσαμε το στα-θμό διοίκησης; Όλοι οι άντρες 
είχαν πιάσει τις -θέσεις τους και οι ομαδάρχες έλαβαν και τις 
τελευταίες οδηγίες. Το έδαφος ήταν μαλακό και είχε πολ
λές φυσικές πτυχώσεις, πολύ κατάλληλες για κάλυψη.

Κατά τις 10 το πρωί βλέπουμε απέναντι μας στο δη
μόσιο δρόμο περί τους 20 Ιταλούς ιππείς να κατηφορίζουν 
προς τη γέφυρα. Είχαμε συμφωνήσει να μην πυροβολήσει 
κανείς απ’ τους δικούς μας προτού $ο$εί το σύνθημα από το 
Σταθμό Διοίκησης. Οι Ιταλοί ιππείς προχωρούσαν σε φά
λαγγα κατά τριάδες. Παρατηρούσαν προς τις -θέσεις μας, 
αλλά δεν κατόρθωσαν να διοόκρί'νουν την ποιρουσία μας. Πή
ραν τις στροφές που σχηματίζει ο δρόμος να κατηφορίσει 
προς τη γέφυρα. Είδαν κάτω τον Αλιάκμονα πλημμυρισμέ
νο και ορμητικό. Προχώρησαν κανονικά. 'Εφτασαν στη γέ
φυρα. Την είδαν καταστραμμένη. Στάθηκαν μια στιγμή μπρο
στά της-και ύστερα κατέβηκαν χαμηλά κάτω από τη γέφυ
ρα, στην ανατολική όχθη. Πάλι στά-θηκαν για λίγο μπρο
στά στα -θολά νερά του ποταμού αναποφάσιστοι; Τα άλογα 
χάλασαν τις κανονικές τριάδες τους καί ποδοπατούσαν α
νυπόμονα τα χαλίκια της όχθης. Οι καβαλλάρηδες πιθανόν 
να έκαμναν τη σκέψη αν έπρεπε να επιχειρήσουν πέρασμα του 
ποταμού με τα άλογα διασχίζοντας το ρεύμα ή όχι. Ασφα
λώς δεν είχαν αντιληφθεί ακόμα ότι σε απόσταση μόλις 50 
μέτρων ήταν γυρισμένες απάνω τους κάνες ντουφεκιών. Οι 
οδηγίες μας προς τις ομάδες ήταν να τους αφήσουμε να πε
ράσουν το ποτάμι και να τους χτυπήσουμε στις πρώτες στρο
φές της γέφυρας προς το μέρος μας με σκοπό νά τους αιχμα
λωτίσουμε. "1

Ένας απροσδόκητος πυροβολισμός από την ομάδα της 
Κοκκινιάς έβαλε τέρμα τόσο στα δικά μας σχέδια όσο και 
στους δισταγμούς των Ιταλών καβαλλάρή,δων...; ' Κάποιος
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δικός μας δεν είχε υπομονή να περιμένει το σύνθημα και πυ
ροβόλησε. Αυτοστιγμεί εκατοντάδες πυροβολισμοί και ριπές 
οπλοπολυβόλων ακούστηκαν από όλο το μέτωπο της γραμ
μής μας. Οι Ιταλοί πανικοβλήθηκαν! Με ταχύτητα αστρα
πής πήδησαν κάτω από τα άλογά τους, τα παράτησαν στην 
ποταμιά και το έβαλαν στα πόδια με όση γρηγοράδα μπο
ρούσαν. Υπήρχαν κοντά στο ποτάμι διαδοχικές πτυχώσεις 
του εδάφους, λακκούβες, χαραδρίτσες κλπ. Αυτό τους έσω
σε. Καλύφθηκαν αμέσως και χάθηκαν από τα μάτια μας 
σαν να τους κατάπιε η γη! Τα άλογά τους αγριεμένα από το 
ντουφεκίδι σκόρπισαν δεξιά και αριστερά τρέχοντας' με τους 
αναβολείς, τις σπάθες, τα μαρσίπια να αιωρούνται στο κενό. 
Μεσολάβησε ησυχία σαν να μην είχε συμβεί τίποτε.

' Υστερα από μια περίπου ώρα, φάλαγγα εχθρικού πε
ζικού με δύναμη λόχου εμφανίσθηκε απέναντι μας. Βάδιζε 
συνταγμένη στο δημόσιο δρόμο και προχωρούσε προς τη γέ
φυρα. 'Οταν έφθασε στο ύψος της γέφυρας σταμάτησε για 
λίγο και μετά (άρχισε να αναπτύσσεται σε ακοοβολισμό. Από 
τις θέσεις μας απείχαν σε ευθεία γραμμή περίπου 500 μέ
τρα. Τα ατομικά όπλα και τα οπλοπολυβόλα μας δεν μπο
ρούσαν να δράσουν αποτελεσματικά στην απόσταση αυτή. Η 
προσοχή όλων μας στράφηκε προς τον όλμο. Παρ’ όλον ότι 
δεν ήταν σε άριστη κατάσταση ελπίζαμε να έχουμε ικανο
ποιητικό αποτέλεσμα. Τον κανονισμό της βολής -θα έκαμνε 
ο' Καλογερόπουλος, έμπειρος αξιωματικός του πυροβολικού 
και θα χειρίζονταν τον όλμο ο Γιώργος Τσιουφλίδης, λοχίας 
όλμων στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο της Αλβανίας, από το 
χωριό Κιβωτός., Οι ελπίδες μας δεν διαψεύσθηκαν. Ο Κα
λογερόπουλος υπολόγισε με το μάτι του την απόσταση, έδω
σε, εντολ,ή για την κλίση που έπρεπε να πάρει ο σωλήνας 
και διέταξε, ν’ αρχίσει η βολή.

Σφυρίζει··το πρώτο βλήμα. Επιτυχία θαυμαστή! Πέ
φτει λίγα μέτρα δεξιά από τους τελευταίους άνδρεςτης 
ακροβολισμένης, σε διάταξη μάχης, εχθρικής παράταξης. 
Στη στιγμή αντιλάλησε η ποταμιά από τα λιανοντούφεκα 
και τα οπλοπολυβόλα μας. 0 μποίρμπα - Μπαλατσός εξην
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τάρης παλαιός Μακεδονομάχος της ομάδας Αγίου Γεωργίου 
πολεμάει όρθιος.

— Μά κάτσε κάτω μπάρμπα - Μπαλατσέ! του φωνά
ζουμε.

Πού αυτός! Στρέφει μια στιγμή τα μάτια του να δεί 
από πού έρχεται η φωνή και συνεχίζει να πολεμάει στην ί
δια στάση! «Πρέπει να γράφει η σφαίρα «Μπαλατσός», μου 
ελεγε το βράδυ. Αν δεν γράφει δεν με βρίσκει»! Το δεύτερο 
βλήμα του όλμου έπεσε στο κέντρο της εχθρικής ποιράτα- 
ξης. Ακόλούθησε και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο. Και το 
αποτέλεσμα ήταν 'θαυματουργό.

Η παράταξη των Ιταλών διασκορπίστηκε. Διαλυμέ
νοι από τις εύστοχες βολές, πανικόβλητοι οι Ιταλοί προσπα
θούσαν να σωθούν με άτακτη φυγή. Δεν επανήλθαν εκείνη 
την ημέρα. Το απόγευμα χτύπησαν τις θέσεις μας με βλή
ματα όλμων. Οι όλμοι τους ^δεν .είχαν ευστοχία. Έπεφταν 
μακρυά από τις θέσεις μας,.-χωρίς να μας προξενήσουν καμ- 
μια απολύτως ζημιά. Ως το βράδυ επικράτησε ησυχία.

Μόλις σκοτείνιασε βγήκαμε όλοι από τα πρόχειρα χα- 
ρακώματά μας. Προχωρήσαμε προς τη γέφυρα να δούμε 
τις ομάδες και να σχολιάσουμε τα γεγονότα της ημέρας. 
Δεν προλάβαμε να φτάσουμε στη γέφυρα και βλέπουμε να μας 
πλησιάζει μια ομάδα μαχητών μας: νέα ριψοκίνδυνα παιδιά 
με πρώτους και καλύτερους τον μπάρμπα Μήτσο Μπαλατσό 
και τον Τάκη. Λαζαρίδη. Γελαστοί, κεφάτοι, ομιλητικοί ήρθαν 
κοντά μας και ζήτησαν την άδεια να περάσουν στην απέ
ναντι όχθη του ποταμού, να ανιχνεύσουν τον τόπο που πά
τησαν οι Ιταλοί και τα άλογά τους. Πίστευαν ότι θα βρούνε 
τα άλογα που άφησαν το πρωί οι καβαλλάρηδες. Το σχέδιο 
ήταν παράτολμο. Θα περνούσαν στις θέσεις που κατείχαν οι 
Ιταλοί, και πίσω τους θα είχαν τη γέφυρα χαλασμένη και 
τον Αλιάκμονα αδιάβατο! Πού να αναχαιτίσεις όμως την ορ- 
μητικότητα και τολμηρότητα αυτών των παλληκαριών!

Ύστερα από μικρή συζήτηση τους δόθηκε η άδεια να 
περάσουν απέναντι. Στην αρχική μικρή ομάδα προστέθηκαν 
και άλλοι. Έγιναν 17.



Χύθηκαν βιαστικά στην κατηφοριά με κατεύθυνση 
προς τη γέφυρα. Η βραόυά ήταν σκοτεινή, δεν μπορούσες να 
διακρίνεις ανθρώπινη σιλουέτα σε απόσταση μεγαλύτερη από 
10 μέτρα. Ανεβαίνουν στο κατάστρωμα της γέφυρας και έρ- 
ποντας σιγά - σιγά, αποφεύγονται τα χαλασμένα της μέ
ρη, περνούν απέναντι. Αφήνουν το δημόσιο δρόμο αριστερά 
και προχωρούν στη χαράδρα που ακολούθησαν οι Ιταλοί κα- 
βαλλάρηδες το πρωί. Η νύχτα τους έκρυψε. Περιμέναμε με 
αγωνία το αποτέλεσμα της τολμηρής ανίχνευσης. Περισ
σότερο από μια ώρα δεν ακουγόταν τίποτε. Ξαφνικά στο βά
θος του δρόμου ακούεται θόρυβος· σε λίγο διακρίνεται ποδο
βολητό αλόγων που με ελαφρό τροχάδην κατέβαιναν προς τη 
γέφυρα. Ήταν φανερό πως ερχόταν προς το μέρος μας ιπ
πικό. Ήσο να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται ακούμε από 
απέναντι δυνατές φωνές: 

— Παιδιάαα! μην πυροβολήσετε, φέρνουμε ιταλικά 
άλογαααα!

Τρέξαμε όλοι στη γέφυρα. Οι αντάρτες μας γύριζαν 
καβάλλα σε δέκα εφτά άλογα του ιταλικού ιππικού. Τα έφε
ραν μπροστά στο ποτάμι. 0 μόνος τρόπος να έλθουν απέναντι 
ήταν να διασχίσουν έφιπποι το ρεύμα του πλημμυρισμένου πο
ταμού. Το είπαν και το έκαναν! Σπιρούνησαν τα ωραία άλο
γα, έσφιξαν τα χαλινά τους και αυτά όρμησαν στα θολά 
νερά. Το νερό γρήγορα έφτασε στις σέλες· τότε τα δυνατά 
αλόγα άρχισαν να πλέουν. Έτσι κολυμπώντας πέρασαν στην 
απέναντι όχθη.

Το τί έγινε μόλις βγήκαν από το ποτάμι τα άλογα με 
τους καβαλλάρηδες, δεν περιγράφεται. Χαρούμενες εκδηλώ
σεις, ειρωνικά σχόλια για τους Ιταλούς, γέλια και χαρές! 
Ηταν τα άλογα που εγκατέλειψαν το πρωί οι πανικόβλητοι 

καβαλλάρηδες. Οι δικοί μας τα βρήκαν αδέσποτα, τα έπια-
σαν και μας τα φέρνανε: με τα χαλινά, τους αναβολείς, τα 
μαρσιπια και τις σπάθες τους. Την ίδια νύχτα τα στείλαμε 
στον Άγιο Γεώργιο.

Προτού διαδραματισθούν τα γεγονότα που περιγράφω 
πλησίασε τις γραμμές μας ένας Ιταλός ανθυπίλαρχος.
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Κάλεσε τους σκοπούς μας και τους είπε πως θέλει να συζή
τησε'. με το Διοικητή του τμήματος. Σε λίγο περασε προσεχτι
κά τη γέφυρα. Πιάστηκε και αφοπλίσθηκε. Πριν ξημερώ
σει τον στείλαμε σαν αιχμάλωτο στον Άγιο Γεώργιο.

Ως το πρωί δεν σημειώθηκε καμμιά εχθρική ενέργεια.
Κανένας δεν έκλεισε μάτι εκείνη τη νύχτα.

Ξημέρωσε η άλλη μέρα 19 του Μάρτη. 'Οπως και την 
προηγούμενη, εξακολουθούσαμε να κατέχουμε τις ίδιες δέ
σεις, κοντά στη γέφυρα. Στο μεταξύ, πολλές δεκαρχίες από 
διάφορα χωριά είχαν έλθει στο πεδίο της μάχης και έπια
ναν θέσεις κατά μήκος της όχθης του ποταμού στο αριστε
ρό μας. Λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, στα σύνορα Γιάγκο- 
βης - Πολυδένδρου, ήταν ένα πέρασμα του ποταμού από το 
οποίο υπήρχε φόβος να προσπαθήσουν οι Ιταλοί να περάσουν 
και να μας υπερφαλαγγίσουν από τα αριστερά. Στο σημείο 
αυτό και σε άλλα επίκαιρα σημεία έπιασαν θέσεις οι περισ
σότερες δεκαρχίες. Μερικοί πολεμιστές ανέβηκαν επάνω σε 
άγριες λεύκες. Άλλοι καλύφθηκαν πίσω από βράχους και 

t f A,κορμούς οενορων.
Κατά τις δ’/ε το πρωί εμφανίζεται κοντά στη διασταύ

ρωση των δρόμων Γρεβενών - Νεάπολης - Κοζάνης ιταλι
κή φάλαγγα πεζικού. Τη βλέπουμε να προσπερνάει τη δια
σταύρωση και να προχωρεί στο δρόμο που οδηγεί στη Νεά
πολη. Ήταν μια αρκετά μεγάλη φάλαγγα από 300 - 400 
άνδρες. Για μια στιγμή μάς πέρασε από το νου ότι παρατήθη
καν από την προσπάθειά τους να προχωρήσουν προς τα Γρε
βενά και ότι θα έφευγαν σε άλλη περιοχή. Οι σκέψεις αυτές 
σε λίγο διαψευσθηκαν.

Οταν οι Ιταλοί περπάτησαν απόσταση ενός χιλιομέ
τρου από τη διασταύρωση έστρεψαν αριστερά, αναπτύχθη
καν σε διάταξη μάχης και προχώρησαν προς την ποτάμιά 
με κατεύθυνση τον πόρο (πέρασμα) του ποταμιού προς το 
χωριό Πολύδενδρο. Γέμισαν τα χωράφια από τους ακροβολι
σμένους Ιταλούς στρατιώτες που προχωρούν, κανονικά με 
το όπλο στο χέρι, προς το ποτάμι. Παίρνουν την πλαγιά, πλη- 
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σιαζουν το ποτάμι ανενόχλητοι. 'Οταν πλησίασαν πολύ στην 
όχθη, ένας πολεμιστής μας που ήταν ανεβασμένος σε μια 
λευκή ρίχνει τον πρώτο πυροβολισμό. Αμέσως άρχισε πυκνό 
ντουφεκίοι από όλα τα τμήματά μας. Οι Ιταλοί στρατιώτες, 
χωρίς καμμιά απολύτως αντίδραση διαλύονται και οπισθο
χωρούν βιαστικά και άτακτα στη βάση τους. Η απόπειρά τους 
να παραβιάσουν το πέρασμα του ποταμού από το σημείο αυτό 
απέτυχε. Από την ώρα αυτή, άρχισαν να σφυροκοπούν τις 
δικές μας θέσεις της γέφυρας με όλα τα βοιρειά τους όπλα. 
Ός το απόγευμα έρριξαν εκατοντάδες βλήματα πυροβο
λικού και όλμων. Οι θέσεις μας ήταν αρκετά προφυλα- 
γμένες και δεν είχαμε θύματα. Όμως δεν μπορούσαμε να 
σηκώσουμε το κεφάλι μας. Η βολή πυροβολικού βάσταξε ως 
το βράδυ. Ήταν φανερό ότι η ιταλική δύναμη ήταν αποφα
σισμένη να φτάσει στα Γρεβενά για να απελευθερώσει την 
αποκλεισμένη και πολιορκημένη μικρή φρουρά τους.

Οι δικές μας δυνάμεις με τον ελαφρότατο οπλισμό δεν 
ήταν σε -δέση να δώσουν μάχη «εκ παρατάξεως». Από τις 
μόνιμες και εμπειροπόλεμες ομάδες, μόνο η ομάδα Ζ α ρ α - 
λ ή , περιοχής Καλαμπάκας, είχε κατορθώσει να φτάσει 
το μεσημέρι της δεύτερης μέρας για βοήθειά μας, χωρίς 
να προλάβει να πάρει μέρος. Για τους λόγους αυτούς αποφα- 
σίστηκε να εγκαταλειφθούν οι -δέσεις μας στον Αλιάκμονα 
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι μόνιμες ομάδες μας (νεο
σύστατες) πήραν εντολή να καταλάβουν άλλες -δέσεις και οι 
εφεορικοι να είναι πάντοτε επιφυλακή στα χωρία τους.

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

Γην άλλη μέρα οι Ιταλοί επισκεύασαν τη γέφυρα, αλ
λά δεν τόλμησαν να ξεκινήσουν αμέσως για τα Γρεβενά. Το 
αποφάσισαν τη μεθεπόμενη μέρα 21 του Μάρτη. Με αυστη
ρά μέτρα ασφάλειας πέρασαν τα λίγα χιλιόμετρα που τους 
χώριζαν από την πόλη και έφτασαν σ’ αυτήν την ίδια μέρα.
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Στην είσοδο τους υποδέχτηκαν οι Ιταλοί αξιωματικοί της 
φρουράς, η καραμπινιερία και αρκετοί βλαχόφωνοι ρουμανί- 
ζοντες. Οι τελευταίοι αυτοί φορούσαν λευκά περιβραχιόνια. 
Όλοι οι κάτοικοι, εκτός από τους ρουμανίζοντες, υποχρεώ
θηκαν από την καραμπινιερία να παραμείνουν κλεισμένοι στα 
σπίτια τους. Στο διάστημα των ημερών αυτών διακόσιοι πε
ρίπου ρουμανίζοντες βλαχόφωνοι είχαν πάρει όπλα και ενί- 
σχυαν την ιταλική φρουρά μέρα και νύχτα.

Διαδόθηκε αμέσως, πως η ιταλική δύναμη που ήρθε 
θά έκαμνε εκκαθαριστικές επιχειρήσεις και θα διέλυε τους 
αντάρτες. Δεν πέρασε όμως παρά ένα εικοσιτετράωρο, για 
να φανεί πως ο σκοπός του ερχομού της δεν ήταν να κάνει εκ
καθαριστικές επιχειρήσεις, αλλά να παραλάβει τα υπολείμ
ματα της φρουράς και να εγκαταλείψει την περιοχή, για την 
οποία όπως είπαν τότε: «Η διατήρησις δεν παρουσίαζε στρα
τιωτικόν ενδιαφέρον για την ηγεσία των ιταλικών δυνάμεων 
κατοχής»!

Πραγματικά την επόμενη, 22 του Μάρτη 1943, ημέ
ρα Δευτέρα, ο Ιταλός φρούραρχος κάλεσε τον έπαρχο και του 
ανακοίνωσε πως οι Ιταλοί -ία εγκατέλειπαν οριστικά τα Γρε
βενά αυθημερόν και πως ήταν πρόθυμοι να διαθέσουν αυτο
κίνητα για τη μεταφορά όλων των Ελληνικών Αρχών και 
των οικογενειών των προϊσταμένων και των υπαλλήλων 
τους, εφ’ όσον θα αποφάσιζαν οι ίδιοι να φύγουν από την 
πόλη, την οποία θα κατελάμβαναν οι δυνάμεις των «επανα
στατών». Ο έπαρχος κάλεσε αμέσως στο γραφείο του τους 
προϊσταμένους των υπηρεσιών για να τους ενημερώσει. Αν
τιπρόσωπος της τοπικής οργάνωσης του ΕΑΜ (Μιχ. Χα
τζής) που ο έπαρχος εγνώριζε αυτή του την ιδιότητα, παρου
σιάστηκε στην επαρχία την ούρα που συσκέπτονταν με τους 
προϊσταμένους και είπε στον έπαρχο, πως δεν επρεπε να φύ
γουν μαζί με τους Ιταλούς. Του είπε πως λόγοι εθνικής αξιο
πρέπειας επέβαλλαν να παραμείνουν και ότι μετά την απελευ
θέρωση της πόλης θα μπορούσαν, αν το ήθελαν, να πήγαι
ναν στην κατεχόμενη Ελλάδα και πως οι οργανώσεις του 
ΕΑΜ θα τους παρείχαν κάθε διευκόλυνση γι’'αυτό. Ο αν-
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τιπρόσωπος τόνισε ότι δεν ήταν καθόλου τιμητικό να φύγουν 
οι Αρχές με τους Ιταλούς καταχτητές.

Η απόφαση που πάρθηκε από τη σύσκεψη ήταν να πουν 
στο φρούραρχο, πως δεν θα απορούσαν να φύγουν αυθημερόν 
γιατί δεν είχαν σχετική διαταγή της κυβέρνησης των Αθη
νών, από την οποία θα ζητούσαν σχετικές οδηγίες, για το τι 
έπρεπε να κάνουν. 'Ομως η απόφαση αυτή δεν πραγματοποιή
θηκε και το απόγευμα της ίδιας μόρας όλες οι Ελληνικές 
Αρχές, μπήκαν σε αυτοκίνητα ιταλικά και έφυγαν μαζί με 
τους Ιταλούς. Μοναδική τιμητική εξαίρεση αποτέλεσε ο πρά
κτορας της Τράπεζας της Ελλάδος Μιχάλης Καμελάτος 
ο οποίος όμως αργότερα ...απελύθη της υπηρεσίας για την 
ενέργειά του αυτή(!!!)

ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΠΡΩΤΟΦΑΝΤΟΣ ΓΙΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

Τη νύχτα της 22 προς τις 23 ομάδες από Ιταλούς 
στρατιώτες και λεγεωνάριους τριγύριζαν στους δρόμους της 
πόλης και τρομοκρατούσαν τους κατοίκους, χτυπώντας τις 
πόρτες, ζητώντας κρασί και άλλα. Στις 23 το πρωί, δεν είχε 
μείνει ούτε μίσος «απ’ όλα αυτά τα καθάρματα». Είχαν μπεί 
στα τελευταία αυτοκίνητα και έφυγαν για πάντα από τα Γρε
βενά. Μαζί τους έφυγαν και όλοι οι στενοί συνεργάτες τους 
οικογενειακώς: Αράγιας, Μητσομπούνας, Πάπας, Ευαγγε- 
λόπουλος και άλλοι.

Αστραπιαία διαδόθηκε από στόμα σε στόμα η είδηση 
για την εκκένωση της πόλης. «Οι Ιταλοί έφυγαν»!... χαράς 
ευαγγέλια! Σε λίγη ώρα η τοπική επιτροπή του ΕΑΜ συνήλ
θε σε συνεδρίαση κι αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη για 
'Γην τηρηση της τάξης αν και δεν είχε παρατηρηθεί τίποτε 

:'5ο έκτακτο. '·.·.· ;·
Αντιπρόσωπος της επιτροπής πήγε στο Βαρόσι, συνοι-
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ιίϊϊ?:

κία των Γρεβενών, όπου είχε εγκατασταθεί κλιμάκιο του 
ΕΑΜ - ΕΑΑΣ της περιφέρειας. Στις 11 π.μ. μπήκαν στην 
πάλη, κρατώντας την ελληνική σημαία, οκτώ ιππείς ελα- 
σίτες καβάλλα σε άλογα, απ’ αυτά που πιάστηκαν στον Α
λιάκμονα και κατευθύνθηκαν στο άγαλμα του Μητροπολίτη 
Αιμιλιανού στην πλατεία. Ο κόσμος ξεχύθηκε και τους υπο
δέχθηκε με ζητωκραυγές και ενθουσιασμό. Το απόγευμα της 
ίδιας μέρας μπήκε ένα συγκρότημα (λόχος) του ΕΑΑΣ. Σύσ
σωμος ο πληθυσμός υποδέχθηκε τους αντάρτες με απερί
γραπτο ενθουσιασμό, με χειροκροτήματα, με ζητωκραυγές, 
λουλούδια και τραγούδια. Οι αντάρτες τραγουδούσαν το θού
ριο του Ρήγα. Από μέρους της επαρχιακής επιτροπής του 
ΕΑΜ, τους απηύθυναν χαιρετισμό ο Θανάσης Παπαποστό- 
λου και ο Μιχάλης Χατζής. ·. Κ

Την άλλη μέρα, στις 24 που Μάρτη η τοπική επιτροπή 
του EAJVI σε συνεργασία με τους επικεφαλής των ενόπλων 
τμημάτων του ΕΑΑΣ, συνήλθαν και συζήτησαν για το γιορ
τασμό της Εθνικής μας Γιορτής. Ανήμερα του Ευαγγελι
σμού έγινε δοξολογία με συμμετοχή όλων των κατοίκων της 
πόλης και πολλών απ’ τα πιό κοντινά χωριά. Ίμήματα του 
ΕΑΑΣ, παραταγμένα στην είσοδο της εκκλησίας της Ευαγ
γελίστριας παρουσίαζαν όπλα στις αντιπροσωπείες των δια
φόρων εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων. Μέσα σε ατμό
σφαιρα εθνικής έξαρσης και θρησκευτικής κατάνυξης μίλη
σε ο τότε Μητροπολίτης Γρεβενών Γερβάσιος, ο οποίος 
αφού τόνισε τη μεγάλη σημασία που αποκτούσε για την πό
λη και την επαρχία ολόκληρη το γεγονός πως ο πληθυσμός 
της γιόρταζε λεύτερος την εθνική γιορτή, τελείωσε με τα 
λόγια:

«Νϋν απολύοις τον δοϋλόν Σου, Δέσποτα».
j

Και ζητωκραύγασε υπέρ της ελευθερίας και των 
ί * «...ηρωικών πρωταγωνιστών της».

Μετά τη δοξολογία έγινε στέψη των ηρώων. Νέοι και 
νέες, μαθητές του Γυμνασίου και όμιλος ελασιτών έψαλαν το 

ί. Θούριο, του Ρήγα και τον Εθνικό Ύμνο. Επακολούθησαν
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στην πλατεία λαϊκοί χοροί με συμμετοχή όλου σχεδόν του 
πληθυσμού (πρωτόφαντο γεγονός).

Ιο απόγευμα της ίδιας μέρας έγινε παλλαϊκή συγ
κέντρωση στην πλατεία, όπου μίλησαν διάφοροί ομιλητές για 
τους σκοπούς του ΕΑΜ. Τονίστηκε πως το ΕΑΜ είναι καθα
ρά εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση και κάλεσαν όλους να 
πάρουν μέρος σ αυτήν για την πραγματοποίηση των σκοπών 
της, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές και κομματικές τους
πεποιθήσεις, με πλήρη ισοτιμία.

ί

ΛΕΗΛΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΠΟΛΗΣΕΙΣ 
ΜΑΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

ίί 
ίΐ Οι Ιταλοί φεύγοντας από τα Γρεβενά φρόντισαν να με

ταφερθούν, οι οικογένειες των ρουμανιζόντων βλάχων στην 
Κοζάνη και Θεσσαλονίκη. Τους κρατούμενους των φυλακών
Γρεβενών τους έστειλαν στην Καστοριά. Η αποχώρησή τους 
άρχισε στις 22 το απόγευμα και τελείωσε τις πρωινές ώρες
της 23ης του Μάρτη. Τελευταίοι, με τις οπισθοφυλακές της 
φαλαγγας έφυγαν οι Δημαρέλληδες με το Γιώργο Μητσο- 
μπουνα και τους άλλους λεγεωνάριους. Βγαίνοντας από τα
Γρεβενά λεηλάτησαν μερικά σπίτια στο χωριό Μυρσίνα. Κα-
ταυλίσθηκαν και διανυκτέρευσαν κοντά στο χωριό Ταξιάρ-, 
χης, στο σημείο που είχε διανυκτερεύσει το τάγμα που αιχ- 
μαλωτίσθηκε στο Φαρδύκαμπο.

Την άλλη μέρα, με βάση εξόρμησης το ύψωμα του Τα
ξιάρχη που ήταν ο καταυλισμός τους, ξεχύθηκαν στα γύρω 
χωριά για κατατρομοκράτηση και λεηλασία. Δύναμη ιππικού 
απο 200 περίπου ιππείς κινήθηκε αριστερά από το δημόσιο 
ορομο με κύριο αντικειμενικό σκοπό να χτυπήσει τον "Αγιο 
Γεώργιο τον οποίο αποκαλούσαν φωλιά των ανταρτών. Το 
τμήμα θα περνούσε από την Κιβωτό.

Από το προηγούμενο βράδυ είχαν συγκεντρωθεί στον Α- 
γιώργη περί τους 150 αντάρτες. Επικεφαλής τους ήταν ο
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Χείμαρρος και άλλοι εμπειροπόλεμοι και ικανοί ομαδάρχες: 
Παπασίμος, Μυλωνάς, Βασίλης Νταϊλιάνης, Κώστας Τσι- 
ρογιάννης. Τη νύχτα βλέπαμε τις φωτιές των Ιταλών στον 
καταυλισμό τους. Έγινε σκέψη και συζητήθηκε πρόταση 
να τους γίνει αιφνιδιασμός τη νύχτα στον καταυλισμό. Τε
λικά κρίθηκε σκόπιμο να μην πραγματοποιηθεί μια τέτοια 
ενέργεια. Το έδαφος δεν ήταν πρόσφορο. Οι Ιταλοί είχαν πά
ρει όλα τα μέτρα ασφάλειας γύρω τους και το σπουδαιότερο: 
διέθεταν ιππικό, ταχυκίνητο πολεμικό μέσο.

Το πρωί στις 24/3 παρατηρήσαμε εχθρικές κινήσεις 
προς την κατεύθυνση της Κιβωτού. Με τον Χείμαρρο κα- 
τεβήκαμε από το χωριό στη θέση «Μαρούσια» να κάνουμε α
ναγνώριση και να παρακολουθήσουμε από πλησιέστερο ση
μείο τις εχθρικές κινήσεις. Προχωρήσαμε ώς κάτω και φθά- 
σαμε σ’ ένα ύψωμα με τις χαρακτηριστικές αιωνόβιες βαλα
νιδιές σε απόσταση κάπου τρία χιλιόμετρα από τα σπίτια του 
χωριού. Μπροστά μας μεγάλη χαράδρα που αποτελεί φυσικό 
σύνορο με την Κιβωτό. Και απέναντι η κορυφογραμμή πίσω 
από την οποία είναι ο δημόσιος δρόμος και το χωριό Κιβω
τός.

Από το σημείο αυτό δεν διακρίναμε καμμιά κίνηση. Κά
ναμε τη σκέψη αν πρέπει ν’ ανεβούμε σε κάποιο δέντρο να βλέ
πουμε καλύτερα ή να προχωρήσουμε περισσότερό και προτού 
πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση εμφανίζονται στην κορυφο
γραμμή Κιβωτού αντίκρυ μας 4-5 Ιταλοί ιππείς οπλισμένοι 
σαν αστακοί!! Μας αντιλήφθηκαν σχεδόν αμέσως και άρχι
σαν να πυροβολούν εναντίον μας. Εμείς είχαμε μαζί μας μόνο 
άπό ένα περίστροφο. Ήταν φυσικό να μη μπορούμε μ’ αυτά να 
αντιτάξουμε οποιαδήποτε αμυντική η επιθετική ενέργεια·. 
Πρέπει να απείχαμε περισσότερο από χίλια μέτρα σε ευ
θεία γραμμή. Οι πυροβολισμοί τους δε μας ανησύχησαν 
δεν ήταν εύκολο να μας χτυπήσουν από τόση απόσταση. Σε 
λίγο όμως σπιρούνισαν τα άλογα και τα κατεύθυναν προς τη 
χαράδρα στην οποία πλησίαζαν με καλπασμό. Η θέση μας 
άρχισε να γίνεται δύσκολη. Αν οι Ιταλοί επιχειρούσαν να 
περάσουν τη χαράδρα θα το πετύχαιναν χωρίς δυσκολία κα;
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τότε θα μπορούσαν εύκολα να μας πιάσουν..ή να αας εξον
τώσουν. Στο χωριό δεν είχαν ιδέα για το τι γινόταν με μας. 
Δεν είχαμε πάρει κανένα μέτρο, ούτε οπλισμό, ούτε ένα σύν
δεσμο μαζί μας. Η θέση που πήγαμε ήταν τέτοια, που δεν 
ήταν δυνατό να εισβάλουν οι Ιταλοί στο χωριό απ’ εκεί.

Καλυπτόμενοι από τους κορμούς των δένδρων οπισθο
χωρήσαμε και από χαράδρα σε χαράδρα από θάμνο σε θά
μνο πλησιάσαμε το χωρίο. Σε λίγο βρισκόμαστε έξω από κά
θε κίνδυνο.

Γο επεισόδιό περασε χωρίς καμμιά άλλη δυσάρεστη συ
νέπεια, μας έγινε όμως ένα καλό και διδακτικό μάθημα! Στε
νοχωρημένοι, ιδρωμένοι, και ανήσυχοι μπήκαμε στο χωριό. Οι 
ιππείς που αντικρύσαμε δεν πέρασαν τη χαράδρα. Αποδείχθη
κε σε λίγο πως αυτοί και 1-2 άλλες ομάδες ιππέων αποτε
λούσαν πλαγιοφυλακή φάλαγγας ιππικού που προχωρούσε 
προς Κιβωτό - ’Αγιο Γεώργιο.

Μόλις φθάσαμε στο χωριό έγινε διάταξη των δυνά
μεων που διαθέταμε με σκοπό να μην επιτρέψουμε τον εχθρό 
να προσβάλει τον Αγιο Γεώργιο. Το γενικό πρόσταγμα το εί
χε ό Χείμαρρος. Περί τους 50 αντάρτες τάχθηκαν σε τρία 
επίκαιρα σημεία του χωριού. Οι άλλοι κλιμακώθηκαν σε βά
θος πίσω σε κατάλληλες θέσεις. Η ομάδα του Βασίλη Νταϊ- 
λιάνη με ένα πολυβόλο πιάνει θέσεις στο εικονοστάσι του Αϊ- 
Δημήτρη. Η ομάδα Τσιρογιάννη (Βόλγας) με τον έξοχο σκο
πευτή πολυβόλου Ζιογράφο από τη Ροδιά, πιάνει θέσεις στα 
«Μοιρμάρια» στην έξοδο του χωριού πρός την Κιβωτό. Η 
τρίτη ομοίδα πιάνει θέσεις μέσα στο χωριό στους αυλαγάδες 
ακριβώς κάτω από τα σπίτια της οικογένειας Κωτίτσα πλάι 
στις αμυγδαλιές.

Στο μεταξύ αυτό, σε απόσταση τριών περίπου χιλιομέ
τρων εμφανίζονται τα πρώτα εχθρικά τμήματα, η εμπροσθο
φυλακή του ιταλικού ιππικού, τα οποία από την Κιβωτό κα- 
τευθύνονται στον Αγιο Γεώργιο. Απο την ωρα αυτή, τα πυ
ροβόλα των Ιταλών από το σημείο καταυλισμού τους αρχί
ζουν να ρίχνουν βλήματα μέσα στο χώριό. Δημιουργείται πα- 

176



νικάς στον άμαχο πληθυσμό. Σχεδόν ό).οι οι κάτοικοι απομα
κρύνονται βιαστικά έξω απο το χωριό. Τα ζώα τρομαγμένα 
τρέχουν αδέσποτα δεξιά - αριστερά και φεύγουν μακριά για 
να σωθούν. 'Εχω ακόμα ζωηρή την εικόνα από ένα τρίχρονο 
ταύρο μας που τον πήρε το μάτι μου να τρέχει με το σκοινί 
που ήταν δεμένο στα κέρατά του. Από τον τρόμο του πηδών
τας έκοψε το σκοινί και το έβαλε στα πόδια!

Οι Ιταλοί πέρασαν την κορυφογραμμή σύνορο Αγ. Γεωρ
γίου - Κιβωτού. Προχώρησαν σε ένα ξάγναντο που κατεβαί
νει σε ομαλή μικρή κοιλάδα που την διασχίζει αυλάκι με νε
ρό. Στο δρόμο απάνω ο αλευρόμυλος του Μήτσου Μπαλατσού. 
Απ εδώ πρέπει να περάσουν για ν’ ανηφορίσουν προς την είσο
δο του χωριού. Οι καβαλλάρηδες προχωρούν. Φαίνεται πως δεν 
παίρνουν στα σοβαρά ότι μπορεί να συναντήσουν αντίσταση*  
Τη στιγμή που κατηφορίζουν,προς τον αλευρόμυλο ξεθαρρε
μένοι δέχονται τις πρώτες ριπές 'από τα πολυβόλα μας. Οι 
πρώτες βολές από το πολυβόλο του Ζωγράφου κάνουν θραύ
ση στην εχθρική παράταξη. Άλογα και καβαλλάρηδες θε
ρίζονται και πέφτουν κάτω. Δημιουργείται σύγχυση στις 
γραμμές τους. Γρήγορα όμως αναπτύσσονται σε διάταξη μά
χης και αρχίζουν να μάχονται κανονικά. Πολυβολούν, πυρο
βολούν, βάζουν με όλμους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η ομά
δα του Τσιρογιάννη που είναι πλησιέστερα έχει πολύ καλή 
κάλυψη και τα εχθρικά πυρά πέφτουν στο κενό. Το πυροβο
λικό που είχε διακόψει τη βολή επεμβαίνει και πάλι.' Ένα 
βλήμα πέφτει στον ανατολικό τοίχο του δημοτικού σχολείου 
και τον γκρεμίζει. Η μάχη, συνεχίζεται επί δύο ώρες. Μερι
κές ομάδες Ιταλών προφυλαγμένες από το κτίσμα του αλευ
ρόμυλου και τις φυσικές πτυχώσεις του εδάφους περνούν το 
ρυάκι και αθέατοι ανεβαίνουν τη μικρή ανηφοριά που οδηγεί 
στο χωριό. Έτσι προχωρώντας φτάνουν στα 300 - 400 μέ
τρα από την ομάδα μας στα «Μαρμάρια». Για άλλη μια φο
ρά το πυλυβόλο του Ζωγράφου δρα αποτελεσματικά. Αρχίζει 
μια εύστοχη θεριστική βολή, που τους αναγκάζει να οπισθο
χωρήσουν άτακτα και να επανέλθουν στο σημείο που ξεκίνη-.
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σαν την πολεμική τους προσπάθεια. Η μάχη συνεχίζεται. Οι 
Ιταλοί μάχονται καθηλωμένοι γύρο; από το μύλο του Μπα- 

■ λατσου. Δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν ούτε σπιθαμή! Τέσ
σερις ώρες βάσταξε ο αγώνας.

Τ Τον Άγιο Γεώργιο δεν τον πάτησαν!
Υποχώρησαν και φεύγοντας βάλανε φωτιά στον αλευ

ρόμυλο του Μπαλατσού και τον έκαναν στάχτη.
Απώλειες δικές μας δεν είχαμε, ούτε από τον άμαχο 

πληθυσμό. Οι εχθρικές απώλειες υπολογίσθηκαν σε 28 νε
κρούς και τραυματίες.

Η αντίσταση των ανταρτών στον ’Αγιο Γεώργιο και οι 
απώλειες που είχαν, τους αποθηρίωσαν. Γυρίζοντας στον κα
ταυλισμό τους κάψανε την Κιβωτό με εκδικητική μανία. Βά
λανε φωτιά σ’ δλα ανεξαιρέτως τα σπίτια και τα μετέβαλαν 
σε σωρούς από ερείπια, αφού πρώτα τα λεηλάτησαν οι λε
γεωνάριοι. Λεηλατήθηκαν επίσης και τα χωριά Ταξιάρχης, 
Πολύδενδρο, Κοκκινιά. Στην Κοκκινιά κάψανε το σπίτι του 
Παπασίμου και 2 - 3 άλλων αγωνιστών.

Την επόμενη μέρα η ιταλική φάλαγγα εγκατέλειψε ο
ριστικά και το τελευταίο κομμάτι της επαρχίας Γρεβενών.
Μετακινήθηκε από τον καταυλισμό του Ταξιάρχη. Πέρασε
απο το γεφύρι του Αλιάκμονα και πήρε το δρόμο προς τη Νεά
πολη. Απόσπασμά της ανέβηκε στη Σιάτιστα, έκαψε μερικά
σπίτια στη συνοικία Γεράνεια και έκανε αρπαγές και λεη
λασίες.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΊΌ

Στις 26 του Μάρτη η ιταλική δύναμη προωθείται προς 
τη Νεάπολη με τελικό προορισμό την Καστοριά. Από τη γέ
φυρα του Αλιάκμονα, κοντά στη Νεάπολη, αντάρτικες εφε
δρικές ομάδες της επαρχίας Βοΐου με κορμό το μόνιμο τμή
μα του Αρριανού έπιασαν επίκαιρες θέσεις με σκοπό να πα-
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ρενογλησουν και να προξενήσουν ζημιές στους Ιταλούς. Για 
ενίσχυσή τους είχαν κινητοποιηθεί τμήματα από τα Γρεβενά, 
περί τους 50' μαχητές με πυρήνα τους την ομάδα ανταρτών 
από το χωριό Μέγαρο.

Επί δυό συνεχείς μέρες 27 και 28 του Μάρτη συγκρού
ονταν διακόσιοι περίπου ένοπλοι δικοί μας με το ιταλικό σύν
ταγμα. Τη δεύτερη μέρα πήραν μέρος στη μάχη και δυο εχ- 
-όρικά αεροπλάνα. Έτσι κατόρθωσαν να απωθήσουν τους αν
τάρτες και να ανοίξουν το δρόμο για την Καστοριά αφού λεη
λάτησαν τη Νεάπολη και έκαψαν αρκετά σπίτια στο.Τσο- 
τύλι.

Στις συγκρούσεις των δυο αυτών ημερών οι Ιταλοί εί
χαν απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες 25, οι αντάρτες 
τέσσερις τραυματίες.

ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΑΧΡΗΣΤΕΥΟΥΝ 
TO ΜΕΤΑΑΑΕ1Ο ΧΡΩΜΙΟΥ

Στις 29 - 30 του Μάρτη 1943 καταστρέφονται τα με
ταλλεία χρώμιου στη δυτική πλευρά του Μπούρινου. Διαλύον
ται οι εγκαταστάσεις, κατάσχονται εργαλεία και υλικά και 
διακόπτεται για όλη την πολεμική περίοδο η εξόρυξη χρω
μίου. Έτσι η γερμανική πολεμική βιομηχανία δεν διαθέτει 
πια το πολύτιμο αυτό μέταλλο.

Ο Μήτσος Ζυγούρας (Παλαιολόγος) περιγράφει το γε
γονός ως εξής:

«.... Ξ διάλυση και καταστροφή αυτών των εγκαταστά
σεων έγινε στο τέλος Μαρτίου 1943. Στο διάστημα που 
η μεγάλη ιταλική δύναμη, μετά τη μάχη του Φαρδύκαμπου, 
πέρασε και μπήκε στα Γρεβενά, μια ομάδα του συγκροτή
ματος Τασιανόπουλου - Κυρατζόπουλου με επικεφαλής τον 
Τάσο Θεοδωρόπουλο από το Σνίχοβο - Γρεβενών και τον 
δάσκαλο Αραιοβηματά, πέρασε τον Αλιάκμονα και ήρθε στα 
Βέντζια. Μαζί επιδιώξαμε στην αρχή να προσβάλουμε την
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ιταλική.· δύναμη (που είχε εγκαταστήσει στο πέρασμά της η 
φάλαγγα που πήγε στα Γρεβενά) μέσα στο Μπουγάζι Σιά
τιστας, στην ΙΙετρομαγούλα. Εκεί είχαν εγκαταστήσει οι Ι
ταλοί για τον έλεγχο του Μπουγαζιού δύναμη λόχου σχεδόν. 
Επειδή όμως το έδαφος είναι εντελώς πετρώδες και γυμνό ε
πιχειρήσαμε να χτυπήσουμε το λόχο τη νύχτα αιφνιδιαστι
κά, αλλά δεν τα καταφέραμε, διότι το βάδισμα στο πετρώδες 
αυτό έδαφος ήταν δύσκολο και προκαλούσε θόρυβο, που δεν 
ευνοούσε τον αιφνιδιασμό. Έτσι σκεφθήκαμε να πάμε να 
διαλύσουμε και να καταστρέψουμε τα μεταλλεία χρώμιου. 
Βέβαια δεν ξεύραμε αν υπήρχε φρουρά ή όχι. Πήραμε υπ’ 
όψη το ενδεχόμενο να δίναμε μάχη, αν υπήρχε φρουρά και 
ξεκινήσαμε απ’ το χωριό Παλαιόκαστρο. Έχω την εντύπω
ση ότι η ιδέα αυτή προήλθε αρχικά από τον Αραιοβηματά.

Όταν φτάσαμε στο χωριό Βάρη, από τους κατοίκους πλη- 
ροφορηθήκαμε ότι δεν υπήρχε φρουρά και έτσι δεν χρειά
στηκε να δώσουμε μάχη. Εκείνο που κάναμε από το χωριό 
Βάρη, ήταν να ειδοποιήσουμε τους κατοίκους των χωριών 
απ’ όλα τα Βέντζια να έλθουν με τα ζώα τους στο χώρο 
των εγκαταστάσεων των ορυχείων στο Μπούρινο για να με
ταφέρουν .στα χωριά τους όλα τα υλικά που μπορούσαν να 
μετάφερθσύν.

' Οταν φτάσαμε στο χώρο των μεταλλείων βρήκαμε όλο το 
μόνιμο προσωπικό, γύρω στους 30 ανθρώπους, που έμενε 
εκεί στα χτισμένα οικήματα. Αυτοί ήταν όλοι ξένοι (από νη
σιά, άλλοι από Θεσσαλονίκη κλπ.) . Οι ντόπιοι εργάτες δεν 
επρόκειτο να έλθουν εκείνη την ημέρα γιατί είχαμε ειδοποιή
σει να φτάσουν οι χωρικοί με τα ζώα τους γιά να διαλύσου- 

■ με τα μεταλλεία. Μιλήσαμε στο προσωπικό για τους σκο
πούς μας που μας οδήγησαν να σταματήσουμε τη λειτουργία 
των μεταλλείων. Προτείναμε στους νέους αν ήθελαν να κα- 

■ ταγούν ’ αντάρτες και οι υπόλοιποι μπορούσαν να φύγουν. 
Νομίζω ότι1 κανένας από τους λίγους νέους, που ήταν στο 
μόνιμο προσωπικό εκεί, δεν κατατάχτηκε. Τους αφήσαμε και 
έφυγαν 'αφού πρώτα τελειώσαμε την καταστροφή των εγκα- 
■ταστάσέών?ν ··'■'.
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' Οταν έφτασαν κατά το μεσημέρι οι χωρικοί · από όλα τα 
χωριά των Βεντζίων, με τη βοήθεια και του μόνιμου προ
σωπικού των μεταλλείων φορτώσαμε εργαλεία (κασμάδες, 
φτυάρια, λοστούς, βαρείες) που ήταν πάρα πολλά, διάφορα 
υλικά (τζάμια, ξυλεία, τούβλα, πετρέλαιο, δυναμίτη, πισό- 
χαρτο και άλλα που δεν θυμούμαι τώρα) , χαλάσαμε και ό
λα τα οικήματα (γραφεία, θαλάμους, αποθήκες κλπ.) από 
θεμέλιο και δεν αφίσαμε τίποτε όρθιο. Οι χωρικοί με τα 
ζώα τους τα μετέφεραν όλα στα χωριά τους. Μια μηχανή 
μεγάλη που δεν μπορούσαμε να την κουβαλήσουμε τη σπρώ
ξαμε και έπεσε μέσα στις χαράδρες του βουνού. Στις δυό 
μέρες που κράτησε το κουβάλημα και μείναμε, εκεί επάνω 
για τη φρούρηση των χωρικών που μετέφεραν συνέχεια υ
λικά, δεν παρουσιάστηκε καμμιά αντίδραση του εχθρού. 
Όταν τέλειωσε η καταστροφή τότε επιτρέψαμε να φύγει 
και το μόνιμο προσωπικό.

Στη δυτική αυτή πλευρά του Μπούρινου δεν λειτούργη 
σαν σε όλο το διάστημα της κατοχής τα μεταλλεία εξόρυ- 
ξης χρωμίου...... , .

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΒΟΊΌ

Τις μέρες που διαδραματίζονταν τα πολεμικά γεγονό
τα με τη μεγάλη ιταλική δύναμη στις περιοχές· που αναφέ
ραμε, ορισμένοι αξιωματικοί στην περιφέρεια Βοΐου εκδήλω
ναν αντιεαμική ανταρσία.

Μετά τη μάχη του Φαρδύκαμπου, στην οποία πήραν 
μέρος επιστρατευμένοι από τις τοπικές .οργανώσεις του ΕΑΜ 
ή εθελοντικά, άρχισαν τις. αντιδράσεις. Σαν πρώτο αίτη
μά τους ήταν να χρησιμοποιηθούν ως διοικητές στους αν- 
ταρτικούς σχηματισμούς. Οι οργανώσεις της περιοχής, αν 
και είχαν αποχτήσει πικρή πείρα από την ως τώρα συνεργα
σία τους με τους αξιωματικούς της Κοζάνης, διαπνεόμενες 
από την αρχή της ενότητας όλων των' πατριωτικών. δυνά-
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τωνietiiv 'για τον κοινό σκοπό, δεν απέρριψαν τις απαιτ 
I κ^ρματικων. Αποφάσισαν να συζητήσουν μαζύ τους με αν- 
Ιτικεψενικό σκοπό να αργούν οι δισταγμοί και να ικανοποιη- 

FSjJouv όσα αιτήματα τους κρίνονταν λογικά και δίκαια. Σίτις 
Κ 23 - 24 του Μάρτη —αν θυμούμαι καλά— πραγματοποιή- 
|&$ηκε συνάντηση εκπροσώπων αξιωματικών με εκπροσώπους 
| της οργάνωσης ΕΑΜ - ΕΑΑΣ στο Τσοτύλι. Η συζήτηση 
Βήταν ζωηρή και κράτησε ώρες. Τελικά —κατά τον Στ. Θεο- 
βδοσιάδη— επικράτησε πνεύμα συνεργασίας. Τα αιτήματα 
ζ των αξιωματικών έγιναν δεκτά σχεδόν στο σύνολό τους. 
Κ Συμφωνή-ληκε να αναλάβουν διοικήσεις οι παρακάτω:

ο μόνιμος ταγματάρχης Νικολαΐδης.
ο μόνιμος υπολοχαγός Κοσμάς Μπουλογιάννης.
ο έφεδρος αξιωματικός Σιδηρόπουλος.
και στο επιτελείο ο ταγματάρχης Πόρτης.

ύ

Η συμφωνία όμως των αξιωματικών, από δική τους υ
παιτιότητα, δεν υλοποιήθηκε. Μετά την σύσκεψη οι αξιωμα
τικοί που αντιορούσαν, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένοπλη 
ουναμη δική τους, να δημιουργήσουν δικό τους αρχηγείο, να 
οιαλυσουν βίαια τις ομάδες του ΕΛΑΣ και ακόμα να εξον
τώσουν οκτώ από τα κύρια στελέχη του (μεταξύ αυτών συγ
καταλέγονταν οι: Φωτεινός, Αρριανός, Σκοτίδας, Λιακός 
(Ηλιας Παπαδημητρίου). Με σημείωμά τους ανακαλεσαν 
απο τον τόπο των συγκρούσεων την ομάδα Σιδηρόπουλου, χω
ρίς. να ενημερώσουν τους υπεύθυνους και την έφεραν στους 
Αγίους Αναργύρους. Με την ομάδα αυτή σαν πυρήνα, άρχι
σαν να στρατολογούν τις δεκαρχίες από τα γύρω χωρία, κυ
ρίως ανάμεσα στο τουρκόφωνο στοιχείο. Σίτους στρατολο- 
γουμενους έλεγαν ότι πρόκειται να χτυπήσουν τους κομιτα
τζήδες. Μόνο σε λίγους έμπιστους ανακοίνωναν τα πραγμα
τικά τους σχέδια, ότι δηλαδή πρόκειται να χτυπήσουν τους 
αντάρτες του ΕΛΑΣ. Με τον τρόπο αυτό κατόρθωσαν να 
συγκεντρώσουν περί τους 360 ένοπλους.

Στις 7 Απριλίου 1943 το τμήμα Σιδηρόπουλου με αρ- 
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φηγούς ίδιο και τον υπολοχαγό Μπουλογιάννη φθάνει στο 
χωριό Αυγερινός. Στέλνουν οιμέσως σημείωμα στους άλλους 
αξιωματικούς με ειδικούς συνδέσμους να έλθουν στον Αυγε
ρινό. Στα σημειώματα είχαν την υπογραφή «Εθνικόν Αρχη
γείου». Οι περισσότεροι ένοπλοι, αφελείς τουρκόφωνοι, που πί
στεψαν ότι πηγαίνουν στην Καστοριά για τους κομιτατζή
δες, όταν ξύπνησαν το πρωί στον Αυγερινό αναζητούσαν τη 
λίμνη και λέγεται ότι μερικοί ρωτούσαν «Νέρντε γκιόλ» δη
λαδή: «πού είναι η λίμνη;»

Την ημέρα αυτή οι επικεφαλής του ΕΑΑΣ Φωτεινός, 
Σκοτίδας, Αρριανός, Αιακός βρίσκονταν στο χωριό Βυθός ό
χι μακρυά από τον Αυγερινό. Εκεί πληροφορήθηκαν για την 
επικίνδυνη έκταση που έπαιρναν οι ανατρεπτικές δραστηριό
τητες του τμήματος Σιδηρόπουλου - Μπουλογιάννη στον Αυ
γερινό. Γίνονταν φανερό ότι τα πράγματα εξελίσσονταν ά
σχημα και οδηγούσαν σε εμφύλια σύγκρουση. Μεσολαβητική 
προσπάθεια που κατέβαλε ο__.ιερέας του Αυγερινού Παπαπού- 
λιος, στο σπίτι του οποίου είχε καταλύσει ο Σιδηρόπουλος, 
δεν έφερε αποτέλεσμα.

ΕΜΦΥΛΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΥΓΕΡΙΝΟ

Τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, 8 του Απρίλη 
1943, τμήματα των ανταρτών του ΕΑΑΣ με επικεφαλής 
τους Σκοτίδα - Φωτεινό - Αρριανό - Βόλγα πλησίασαν τον 
Αυγερινό και έπιασαν κατάλ'ληλες θέσεις γύρω απο το χω
ριό. Οι μόνιμοι αντάρτες ήταν 83. Τους πλαισίωναν όμως και 
εφεδροελασίτες από τα γύρω χωριά (Αγ. Σωτήρα, Μορ
φή κλπ.).

Προτού ανατείλει ο ήλιος 55 αντάρτες του ΕΑΑΣ με 
επικεφαλής τούς Αρριανό και Βόλγα, προωθήθηκαν κοντά 
στο χωριό και έπιασαν θέσεις σε ένα μικρό ύψωμα. Διέθε
ταν 17 πολυβόλα και οπλοπολυβόλα.

Όταν ζημ·έρωσε, το καταυλισμένο στο σχολείο τμήμα
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του Σιδηρόπουλόυ συγκεντρώθηκε για το πρωινό ρόφημα και 
αναφορά. Αυτή τη στιγμή ο Αρριανός στέλνέι στον Σιδηρό- 
πουλο τον αντάρτη Γκαβανά από το Ροδοχώρι να του διαβι
βάσει μήνυμα για ειρηνική λύση της διαφοράς. Τον καλούσε 
να συναντηθούν να συζητήσουν τα ζητήματα για να απο
φευχθεί η αιματοχυσία και αδελφοκτονία.

0 Σιδηρόπουλος, μόλις είδε το Γκαβανά να έρχεται 
και να του απευθύνει φιλικό χαιρετισμό (γιατί ήταν και προ
σωπικός του φίλος) τον πυροβολεί με το περίστροφό του και 
τον πληγώνει βαρειά. Ευθύς αμέσως πλησιάζει τον αιμόφυρ- 
το πληγωμένο του δίνει μαχαιριές στην κοιλιά και τον ξεκοι
λιάζει.

Ύστερα από τη θηριωδία αυτή του Σιδηρόπουλου το 
τμήμα του Αρριανού άνοιξε καταιγιστικά πυρά. Ριπή πολυ
βόλου ξαπλώνει νεκρό το Σιδηρόπουλο. Τα άλλα αυτόματα 
κατεύθυναν τις βολές τους στα κεραμίδια του σχολείου για 
εκφοβισμό. Αμέσως οι στρατολογημένοι ένοπλοι του Σιδηρό- 
πουλου, ανίδεοι για το τι γινόταν στη συντριπτική τους πλειο- 
ψηφία, διαλύθηκαν φεύγοντας πανικόβλητοι απ’ όποιο σημείο 
μπορούσαν. Έμειναν μόνο περί τους 80 άντρες οι οποίοι ύστε
ρα από μικρή αντίσταση παραδόθηκαν στους ελασίτες.

Απώλειες από την πλευρά των ανταρτών του ΕΛΑΣ:

Νεκροί1: Δύο. Ο Γκαβανάς από το Ροδοχώρι και 
ο Μαυρομάτης από την Ομαλή.

Από την αντίθετη πλευρά:

Νεκροί : Ένας. Ο Θόδωρος Σιδηρόπουλος.
Οι οπλοφόροι που παραδόθηκαν στους αντάρτες, ύστε

ρα από σύντομη ανάκριση, αφέθηκαν ελεύθεροι. Άλλοι γύρι
σαν στα σπίτια τους και άλλοι κατατάχθηκαν στον ΕΛΑΣ. 
Κρατήθηκαν μόνο ορισμένα στελέχη που θεωρήθηκαν υπεύ
θυνα για την ανταρσία, όπως ο Μπουλογιάννης, ό Αγγελό- 
πουλος και άλλοι. Αμέσως, πιάστηκαν και άλλα πρόσωπα που 
κρίθηκαν ότι συμμετείχαν στην ανταρσία και πρωτοστάτη
σαν σ’ αυτήν: μαζί τους και ο ταγματάρχης Μάντζιος, με 
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την κατηγορία ότι διέλυσε την άμυνά μας στο Μπουγάζι και 
εγκατέλειψε τα πυροβόλα - λάφυρα. 'Ολοι παραπέμφθηκαν σε 
έκτακτο ανταρτοοικείο να δικασθούν. Λυτοί ήταν:

Ταγματάρχης Παναγιωτίδης.
Ταγματάρχης Πόρτης.
Ταγματάρχης Μάντζιος.
Υπολοχαγός Μπουλογιάννης.
Ανθυπολοχαγός Παναγιωτόπουλος.
Ανθυπολοχαγός Καραμπέρης.
Ανθυπασπιστής Αγγελόπουλος.
Ιδιώτης Αλέξανδρος Βαζάκας.

Το έκτακτο ανταρτοδικείο που συγκροτήθηκε από τους 
Φίλο Γ., Ν. Σκοτίδα, Δ. Φωτεινό και Βαγγέλη Σλομπόντα 
συνεδρίασε επί τρεις μέρες στο χωριό Βουχωρίνα. Ύστερα 
από τη σχετική διαδικασία απάλλαξε και άφησε ελεύθερους 
τους:

Αλέξανδρο Βαζάκα.
Ανθυπολοχαγό I. Παναγιωτόπουλο.
Ανθυπολοχαγό Καραμπέρη.
Ταγματάρχη Παναγιωτίδη.

Καταδίκασε σε θάνατο τούς:

Ταγματάρχης Πόρτη.
Ταγματάρχη Μάντζιο. 
Υπολοχαγό Μπουλογιάννη. 
Ανθυπασπιστή Αγγελόπουλο.

Με την καταδίκη και εκτέλεση των τεσσάρων αξιωμα
τικών στη Βουχωρίνα έκλεισε η αυλαία μιας διαμάχης στο 
Βόιο, που είχε τόσο θλιβερό τέλος.
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ΑΡΧΗΓΕΙΑ - ΥΠΑΡΧΗΓΕΙΑ

O', αντάρτικες ομάδες του ΕΑΑΣ στην αρχή δρούσαν 
στις περιοχές τους σε συνεργασία με τις πολιτικές οργανώ- 

I σεις. Μετά τη μάχη του Φαρδύκαμπου και μέσα στον πυρε
τό των γεγονότων που εξελίχθηκαν ραγδαία και την α-3ρόα 
κατάταξη πολεμιστών στον ΕΛΑΣ, γεννήθηκε η ανάγκη 

I?συγκρότησης μεγαλύτερων μαχητικών μονάδων για αποτελε
ί σματικότερη δράση. 'Ετσι, ώς το τέλος του Μάρτη και αρχές 

του Απρίλη 1943 οι ομάδες αναπτύχθηκαν σε συγκρο
τήματα, που αντιστοιχούσαν σε δύναμη λόχου. Στα μέ- 

; σα του Απρίλη δημιουργή-θηκαν τα υπαρχ,ηγεια που αντιστοι
χούσαν περίπου σε διοικήσεις τάγματος. Όλα τα συγκροτή
ματα που υπήρχαν, ώς τότε, ανάλογα με το χώρο που δρού- 
σαν εντάχ'&ηκαν στα αντίστοιχα υπαρχηγεία και αποτέλεσαν 
τη δύναμή τους. Τρία υπαρχηγεία αποτελούσαν ένα αρχη
γείο. Ήταν η ανώτερη αρχή των ανταρτών στην περιοχή. Ε
τσι στην περιοχή Πίνδου (Γρεβενών) έγινε το ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
ΊΓΓΤΧΤ 1 ' a. f 1 -» / tΠΙΝΔΟΪ και στον οοεινό όγκο ανατολικά του Αλιάκαονα ε- 
γ'.νε το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΒΑΡΝΟΥΝΤΟΣ.IF?

Στο Αρχηγείο Πίνδου υπάγονταν τα υπαρχηγεία: 

Όρλιακα - Σμόλικα - Γράμμου. 

Στο Αρχηγείο Βαρνούντος υπάγονταν τα υπαρχηγεία: 

Μ π ο ύ ρ ι ν ο υ - Σ ν ι ά τ σ ι κ ο υ - Βίτσι.

Τα γνωστότερα στρατιωτικά στελέχη που πλαισίωσαν 
αρχικά τις δυνάμεις των δύο αρχηγείων ήταν:

Σίτο Αρχηγείο Πίνδου: Φωτεινός, Χείμαρρος, Σκοτίδας, 
Τασιανόπουλος, Βελισάρης, Νικηφόρος, Μπατακόγιας, Δρυ
μός, Αιάκος.

Στο Αρχηγείο Βαρνούντος: Στέλιος Κατσόγιαννος, 1- 
ψηλάντης, Παλαιολόγος, Μπαρμπαλιάς, Βενετσιανόπουλος, 
Αρριανός, Καραϊσκάκης.
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ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΕΡΙΑΣ ΣΤΗ ΒΩΒΟΥΣΑ

Σ’ όλη την ορεινή περιοχή, από την ελευθερωμένη Δυ
τική Μακεδονία ώς το Μέτσοβο, παρεμβάλλονταν η καραμπι- 
νιερία της Βωβούσας, μοναδική εχθρική εστία σε καίριο ση
μείο διασταύρωσης δρόμων. Ήταν εγκαταστημένη σ’ ένα κα- 
λοφτιαγμένο κτίριο, στο κέντρο του χωριού. Δύναμή της: 
Οκτώ φανατικοί καραμπινιέροι ενισχυμένοι με 10-12 λεγεω
νάριους. Είχαν γερό οπλισμό: οπλοπολυβόλα, πολυβόλα, χει
ροβομβίδες. Ηταν μια πραγματική σφηκοφωλιά. Τρομοκρα
τούσαν, λήστευαν, κακοποιούσαν τους κατοίκους. Έλεγχαν 
την κυκλοφορία τους και προ παντός προσπαθούσαν να παρεμ
ποδίσουν τη δραστηριότητα των ε$νικοαπελευ&ερωτικών ορ
γανώσεων της Ηπείρου και την επικοινωνία τους με τις ορ
γανώσεις της Δυτικής Μακεδονίας.

4 *.-

Η οργάνωση του ΕΑΜ τής περιοχής εκείνης της Ηπεί
ρου ζήτησε από τον ΕΛΑΣ των Γρεβενών να διαλύσει και 
εξαφανίσει το καρκίνωμα της Βωβούσας. Το αρχηγείο Γρε
βενών (Πίνδου) ανταποκρί'ίηκε. Έδωσε εντολή σε συγκρό
τημα που είχε δύναμη 50 ανταρτών με επικεφαλής τους: 
Νικηφόρο (Ηρακλή Παπαδοπούλα) και Προμηθέα (Χρη
στό Τόλη) να ελευθερώσει τη Βωβούσα. Το συγκρότημα έ
φυγε από τα Γρεβενά στις 3 Απριλίου. Η διαδρομή ήταν με
γάλη —περίπου 20 ώρες πορεία— και το δρομολόγιο δύσκο
λο. Στο δρόμο του προς την Ήπειρο ακολούθησε τον ορεινό 
όγκο της Μακεδονικής Πίνδου περνώντας τα χωριά Σπή
λαιο - Ζιάκα - Περιβόλι.

Πρωί - πρωί, στις 5 Απρίλη 1943 οι αντάρτες είχαν 
ήδη κυκλωμένη τη Βωβούσα και κάλεσαν τους Ιταλούς και 
τους συνεργάτες τους να παραδσθούν. Αυτοί σπεύδουν και 
ταμπουρώνονται στην καραμπινιερία και αμέσως ανοίγουν 
ντουφεκίδι. Η μάχη ανάβει γύρω από το κτίριο σφοδρή. Οι 
Ιταλοί αμύνονται πεισματικά. 0 χώρος γύρω είναι ακάλυ
πτος και οι επιτιθέμενοι δεν μπορούν να πλησιάσουν. Γίνον
ται διάφοροι ελιγμοί. Στόχος των ανταρτών είναι τα παρα-
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θυρα, οι πόρτες και η στέγη του σπιτιού.·.. Προσπάθειά τους, 
να εξαναγκασθούν οι Ιταλοί σε παράδοση ή να εξοντωθούν 
χωρίς πολλές δικές μας απώλειες. Δεν υπήρχε λόγος να ενερ
γήσουν βιαστικά. Η ημέρα όμως τελείωνε και οι Ιταλοί δεν 
έδειχναν σημεία κάμψης ή διάθεση παράδοσης-

Προς το σούρουπο αποφασίζεται να γίνει προσπάθεια 
πυρπόλησης της καραμπινιερίας. Δυο αντάρτες με δοχεία 
πετρελαίου πλησιάζουν και κατορθώνουν να σκαρφαλώσουν 
στη στέγη. Απ εκεί περιχύνουν με πετρέλαιο την καπνοδόχο 
και άλλα σημεία του σπιτιού. Σε λίγο η φωτιά περιζώνει το 
κτίριο και πολύ γρήγορα το μεταβάλλει σε πυροτέχνημα. Τα 
πυρομαχικά των Ιταλών ανατινάσσονται και τα πάντα καί
γονται. Μόνο τέσσερις καραμπινιέροι σώθηκαν. Βγήκαν έν
τρομοι και παραδόθηκαν με τον οπλισμό τους. Οι άλλοι, κα
θώς και οι συνεργάτες συμπολεμιστές τους σκοτώθηκαν, ή 
κάηκαν μέσα στο κτίριο.

Δικές μας απώλειες ένας νεκρός: Ο αντάρτης- Ν τ α - 
λ ό ς από τα Γρεβενά.

Την άλλη μέρα οι αντάρτες έκαναν έρευνα σε σπίτια τρο
μοκρατών λεγεωνάριων και κατάσχεσαν είδη που προέρχονταν 
από λεηλασίες και αρπαγές (βελέντζες, κιλίμια, έπιπλα 
κλπ.). Κάλεσαν τους χωρικούς να τα αναγνωρίσουν και έ
δωσαν στον καθένα τα δικά του.

Στις 9 Απριλίου οι αντάρτες γύρισαν στα Γρεβενά φέρ
νοντας μαζί τους τους αιχμάλωτους καραμπινιέρηδες.. 0 
λαός των Γρεβενών τους έκανε θερμή υποδοχή. Η νεολαία ή
ταν ακράτητη σε εκδηλώσεις και τραγούδια (κορόιδο Μου- 
σολίνι κλπ.).

A

$
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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΡΑΣΙΔΗ, 
ΖΗΣΙΑΔΗ, ΜΕΝΤΖΑ

Και σε άλλο σημείο της αφήγησής μου σημειώνω την 
παρουσία του Σίμου Κερασίδη στη Σιάτιστα.

Όπως και στο σημείο εκείνο τονίζω, τα αλλεπάλληλα 
επαναστατικά γεγονότα προκάλεσαν ζωηρό ενδιαφέρον στο 
Γραφείο του ΕΑΜ Περιοχής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. 
Για την απ’ ευθείας επαφή με την πραγματικότητα, το Γρα
φείο Περιοχής στέλνει στις επαρχίες μας δύο ανώτερα στελέ
χη τού Εαμικού κινήματος. Τους: Λαζαρο Ζησιάδη (Τερ- 
πόφσκι) από το Δενδροχώρι Καστοριάς, αντιπρόσωπο του Κ. 
Κ.Ε. ετών 40 και το Σίμο Κερασίδη (Χρυσαφόπουλος) αντι
πρόσωπο του ΕΛΑΣ περιοχής Μακεδονίας 24 χρόνων. Τους 
συνόδευε ο δικηγόρος Γιώργος Μάντζας 25 χρόνων από τη 
Σιάτιστα, στέλεχος του ΕΑΜ. Στον ερχομό τους από τη 
Θεσσαλονίκη ακολούθησαν το δρομολόγιο: Πιερία - Βελβεν- 
δός - Αλιάκμονας, που τον πέρασαν με σχεδία, Ίμερα και από 
τα χωριά του Μπούρινου φτάνουν στη Σιάτιστα. Από τις αρ
χές Απριλίου αρχίζουν την περιοδεία τους στις περιφέρειες 
Καστοριάς, Βόιου, Σιάτιστας, Γρεβενών. Επικοινωνούν με τις 
πολιτικές οργανώσεις και φέρνουν το πνεύμα της κεντρικής 
οργάνωσης του ΕΑΜ στην επαρχία.

Στα Γρεβενά, που ήταν και ο τελευταίος σταθμός τους, 
συναντήθηκαν και με στελέχη του ΕΑΜ Κοζάνης: τον Μη
τροπολίτη Ιωακείμ, τον Σταύρο Θεοδοσιάδη, τον Μιχάλη 
Σουμελίδη. Με τη λήξη της αποστολής τους στις 20 Απρι
λίου πήραν το δρόμο της επιστροφής. Το δρομολογώ τους ή
ταν Γρεβενά - Κνίδη - Χρώμιο - Αιανή - Ίμερα - Πορθμείο 
Αλιάκμονα. Τους συνόδευαν τέσσερις αντάρτες από τα τμή
ματα των Γρεβενών. Οι:

Παναγιώτης Τριανταφύλλου από τα Γρεβενά.
Νίκος Κατσαντώνης από τα Γρεβενά.
Μιχάλης Μπελούκας από τον Παντελεήμονα Κατε- 

Ρίνης.
Βασίλης Τερζόπουλος από την Τόχοβα Κατερίνης.
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Εφυγαν από τα Γρεβενά πανευτυχείς. Η πορεία ττν 
πρώτη μέρα έγινε χωρίς το παραμικρό εμπόδιο. Την επόαεντ 
συνέχισαν το δρόμο τους προς Ίμερα και πορθμείο Αλιάκ
μονα.

ΟΙ ΠΑΟΤΖΗΔΕΣ ΤΟΥ ΜΙ ΧΑΛΑΓΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ 
ΣΤΑ ΙΜΕΡΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ Ε.Α.Μ.

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τα τρία στελέχη με την ένοπλη συνοδεία τους διασχί
ζουν τον αμαξιτό δρόμο Σερβίων - Κοζάνης και σε λίγο φτά
νουν στην είσοδο του χωριού 'Ιμερα. Εκεί βρίσκονται παγι- 
δευμένοι σε δολοφονική ενέδρα. Την είχαν στήσει ένοπλοι χω
ρικοί οπαδοί του συνεργάτη των Γερμανών Μιχάλαγα.

Από την ημέρα που πέρασαν από το ίδιο χωριό στον ερ
χομό τους, ως τώρα, είχαν μεσολαβήσει πολλές αλλαγές 
στην κατάσταση. 0 Μιχάλαγας (Μιχάλης Παπαδοπούλας), 
πιστός συνεργάτης των Γερμανών, εξόπλισε αντιανταρτικές 
ομάοες στα τουρκόφωνα χωριά Ίμερα, Σκάφη και Λεύκα- 
ρα με γερμανικά όπλα. Δημιούργησε φανατικά αντιαεμικά 
στελέχη σε κάθε χωριό, όπως τον Κοτζά - Εστάθ στα Ίμε
ρα. Σύνθημά τους: Συνεργασία με τους Γερμανούς για την 
καταπολέμηση του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Θά
νατος σε κάθε Εαμίτη και Ελασίτη!

Οι οργανώσεις του ΕΑΜ δεν είχαν σαφείς πληροφο
ρίες για την έκταση της εχθρότητας και του φανατισμού που 
δημιουργήθηκε στην περιοχή. 'Ετσι, ανίδεοι και ανύποπτοι 
οι πατριώτες αγωνιστές του Γραφείου Περιοχής Μακεδονίας 
έπεσαν στα δίχτυα φανατισμένων και αδιάλλακτων εχθρών. 
Αρχικά δεν αντιλήφθηκαν ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Γ- 
πέθεσαν ότι είναι οπλισμένοι πατριώτες φίλοι του απε
λευθερωτικού κινήματος. Δεν άργησαν όμως να αντιλη- 
φθούν τι ακριβώς συνέβαινε! Κατέβαλαν-προσπάθεια να έλ
θουν σε επαφή με παράγοντες του χωριού να συζητήσουν 
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ααζί τους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Φάνηκε πια καθαρά ότι 
ήταν εσκεμμένη, άνανδρη, δολοφονική ενέργεια και ελπίδα 
σωτηρίας δεν υπήρχε. Προηγήθηκε βασανισμός των πατριω
τών με τον αγριότερο τρόπο και κατόπι με χυδαίες βρισιές 
και λακτίσματα οδηγήθηκαν στη θέση Ζαρκαδόπετρα 
όπου και εκτελέστηκαν όλοι: Στελεχη και αντάρτες συνοδοί.

Ήταν βαρύς αυτός ο φόρος του αίματος και μεγάλη η 
απώλεια για το αναπτυσσόμενο απελευθερωτικό κίνημα στη 
Μακεδονία.

Στην οργάνωση των γερμανόφιλων ομάδων του Μιχάλ- 
αγά πρωτοστάτησε και ο ταγματάρχης Παπαβασιλείου ο ο
ποίος στην Κοζάνη είχε δημιουργήσει τη φιλοαξονική οργά
νωση Ε.Κ.Α. (Εθνική Κοινωνική Αμυνα) η οποία αργότε
ρα ενοποιήθηκε με την γνωστή εθνοποοδοτική οργάνωση 
Π.Α.Ο.

ΟΙ ΣΛΑΥΟΦΩΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Στο Νομό Καστοριάς υπήρχε έντονη η παρουσία του 
σλαυόφωνου πληθυσμού. Καταβλήθηκε προσπάθεια διάβρω
σης του στοιχείου αυτού από τους καταχτητές και τους σω
βινιστές της Σόφιας, τόσο στην αρχή όσο και στη διάρκεια 
του απελευθερωτικού αγώνα. Η προσπάθειά τους όμως δεν 
έφερε τα αποτελέσματα που πρόσμεναν. 0 σλαυόφωνος πλη
θυσμός συντάχθηκε με τους αγωνιστές της ελευθερίας, αν- 
ταποκρίθηκε στη φωνή του ΕΑΜ - ΕΑΑΣ και πήρε ενεργό 
μέρος στον αγώνα για το διώξιμο των κατακτητών. Τόσο οι 
δυνάμεις κατοχής, όσο και τα όργανά τους, εκδικούνταν σκλη
ρά, σε κάθε ευκαιρία, τη συμμετοχή των σλαυόφωνων στον 
απελευθερωτικό αγώνα. Σημειώνω μόνο την πυρπόληση, χω
ρίς οίκτο, του ωραίου Νεστόριου.

Πέρα από τη συμμετοχή του πληθυσμού αυτου στις πο
λιτικές οργανώσεις, εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή του στον 
ΕΑΑΣ. Ενδεικτικά αναφέρω μερικά στοιχεία σε αριθμ.ούς.
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ενταχθηκαν στον ΕΑΑΣ' Ονομα χωρίου

Από το Νεστόρι 350
Από την Αγία Άννα 30
Από την Τσούκα 40
Από το Κρανοχώρι 20
Από το Μονόπυλο 20
Από το Χιλιόδενδρο 50
Από τη Λεύκη 30
Από την Κρυσταλλοπηγή 60
Από το Καλοχώρι 50
Από τα Στενά 30

ΤΟ ΞΕΣΗΚΩΝΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Σκοπός μου δεν είναι να ανασέρνω στο ιστορικό της Αντί
στασης στην Καστοριά και τη Φλώρινα. Θα αναφερ'δώ μόνο 
στο πρώτο σοβαρό επαναστατικό γεγονός της περιοχής Κα
στοριάς: την ανταρσία του Αργους Ορεστικού, όπως είναι 
γραμμένη στην εφημερίδα Γράμμος του 28 Συντάγματος 
του ΕΑΑΣ στο υπ’ αρι-5. 3 φύλλο της τής 15 Μάρτη 1944:

«....Οι Ιταλοί, ύστερα από το απειλητικό ξάπλωμα των 
ανταρτών, αναγκάζονται να αποσυρθούν από τα χωριά και 
να συμπτυχθούν στο 'Αργος και στην Καστοριά. Η σύμπτυ- 
ξη, ο εκνευρισμός τους και η εγκατάλειψη στο τέλος και αυ-

, τού του Άργους, δίνουν στον κόσμο να πιστέψει, πως οι αν
τάρτες είναι πολλοί και πως κάτω από την πίεσή τους διαδρα
ματίζονται όλα αυτά τα γεγονότα. H πλατειά κυκλοφορία 
του παράνομου τύπου, η κυκλοφορία των συνδέσμων, η ορ-

& ■ γάνωση των δεκαρχιών και πάνω απ’ όλα η δραστηριότητα
και το άγρυπνο μάτι της εθνικο-απελευθερωτικής οργάνω-

| σης του ΕΑΜ, που με μαεστρία κατευθύνει τον μεγάλο ε- 
ξ. ’ ■ θνικό αγώνα, προετοιμάζουν ψυχολογικά το λαό για το ξε-

fc σήκωμα. Οι Ιταλοί επειδή πληροφορήθηκαν πως οι αντάρ- 
Κ
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τες θα χτυπούσαν το Άργος, διέκοψαν εντελώς τις επισκέ
ψεις τους σ’ αυτό και κλείστηκαν στο περιχαρακωμένο 
φρούριό τους: την Καστοριά.
Στις 9 του Μάρτη 1943 οι Ιταλοί της Καστοριάς ζήτησαν 

τελεσιγραφικά, να τους παραδώσουν οι Αργίτες, σε τρεις μέ
ρες, 350 πρόβατα και αρκετό χόρτο, με απειλή ότι θα κα
νονιοβολήσουν το Άργος σε περίπτωση άρνησης. Παρά την 
αντίθετη άποψη του Κοινοτικού Συμβουλίου, η οργάνωση κα
τόρθωσε να πετύχει ομόφωνη άρνηση του πληθυσμού να πα- 
ραδώσει τα σφάγια και τις ζωοτροφές. Μετά την εκπνοή της 
τριήμερης προθεσμίας, οι Ιταλοί κανονιοβολούν την πόλη 
από το πυροβολείο τους της Καστοριάς. Τρεις οβίδες πυρο
βολικού σκάζουν στην «Πατσιούρα» χωρίς να προξενήσουν 
ζημιά.
Με το σταμάτημα του κανονιοβολισμού οι εαμίτες τρέχουν 
σε όλα τα σημεία της πόλης καί; καλούν το λαό σε συλλαλη
τήριο διαμαρτυρίας. ■;·'

0 λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία και οι ομιλητές της 
οργάνωσης ξεσκεπάζουν τους καταχτητές, αναπτύσσουν 
την ανάγκη της εθνικής εξέγερσης. Εξιστορούν τους αγώνες 
όλων των σκλαβωμένων λαών, ηλεκτρίζουν τα πλήθη και 
καλούν όλους σε μια σκληρή και ανειρήνευτη πάλη κατά των 
καταχτητών, ώς την τελική συντριβή τους και την από
χτηση της λευτεριάς.

Η επανάσταση κηρύχτηκε. Δεν έμενε παρά νάρθουν οι 
αντάρτες!

Μυριόστομες ζητωκραυγές δόνησαν τον αέρα και χειρο
κροτήματα κάλυψαν τα λόγια των ομιλητών. Από τη μεγά
λη αυτή στιγμή ο λαός του Άργους έπαιρνε στα χέρια του 
το λάβαρο του αγώνα για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά......

Έτσι άρχισαν τα επαναστατικά γεγονότα στην περιο- 
■ χή Καστοριάς. Αυτόν τον ξεσηκωμό πήγαινε ν’ αντιμετω

πίσει η μεγάλη ιταλική ούναμη που ανέβηκε από τη Λάρι

I
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01 ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣ

Σε λίγο αναπτύσσεται στην περιοχή ρωμαλέο αντάρτι- 
κίνημα. Δημιουργείτε', το υπαρχηγείο Βίτσι.

Βασικά στελέχη του: ό Ν. Σκοτίδας, ο Γιώργος Γιαν- 
νούλης από το Επταχώρι, ο Γιάννης Πατσιούρας από το "Αρ
γος Ορεστικό, ο Βαγγέλης Υφαντής από τη Γέρμα, ο Αμύν- 
τας από το Λέχοβο, ό Γιώργος Ριζόπουλος από τη Αάγγα, 
τα αδέλφια Νίκος και Λυσίμαχος Παπαδόπουλοι, ο Γιώργος 
Βασίλκος.

Η βουλγαρική φασιστική κλίκα των Βόρι και Φίλωφ 
δεν αρκέστηκε στην κατάληψη της Ανατολικής Μακεδονίας 
και την εφαρμογή σ’ αυτήν εξοντωτικού καταπιεστικού κα
θεστώτος σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού, αλλά κατέ
βαλε και προσπάθεια να προπαγανδίσει και ανάμεσα στους 
σλαυόφωνους πληθυσμούς της Δυτικής Μακεδονίας με τά
σεις απόσπασης τμημάτων της Μακεδονίας από την Ελλά
δα. Για το σκοπό αυτό έστειλε στην περιοχή Καστοριάς - 
Φλώρινας αξιωματικό του βουλγαρικού στρατού με το όνομα 
Κ ά λ τ σ ε φ να οργανώσει την προπαγάνδα. Ο Κάλτσεφ 
με το συνάδελφό του Ν τ ή μ τ σ ε φ , σε στενή συνεργα
σία με τους Ιταλούς και Γερμανούς της περιοχής, άρχισαν το 
ανθελληνικό τους έργο.

Βρέθηκαν συνεργάτες τους διάφορα τυχοδιωκτικά, και- 
ροσκοπικά και ληστρικά υποκείμενα όπως ο Πασχάλης Κα- 
λιμάνης, ο Ναούμ Παπαχρήστος από την Πεντάβρυσο, ο 
ο Χρήστος Βασιλειάδης από το Κρανοχώρι, ο Πασχάλης Να- 
σκόπουλος από το "Αργος Ορεστικό, ο Πέτρος Σιστοβάρης, ο 
Μπαϊκόλιος κι ο Κιοσές από το Μανιάκι και άλλοι. Πρόθυ
μα, και με το αζημίωτο, ανέλαβαν να βοηθήσουν τους Βουλ- 
γαροκομιτατζήδες του Βόρι και του Φιλωφ στο ανθελληνικό 
τους έργο. Ξαπόλυσαν στα χωρία και τις πόλεις πρωτόφαν
το τρομοκρατικό όργιο σε βάρος του πληθυσμού και ιδιαίτερα 
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του τμήματος που δεν συμφωνούσε με τα σχέδια και τις επι
θυμίες τους. Με τον τρόπο αυτό δημιούργησαν σε ορισμένα 
χωριά ένοπλες ομάδες κομιτατζήδων, όπως: στα Λακκώμα
τα, την Ποριά, τη Βασιλειάδα, την Κολοκυθού, τη Μεσοπο
ταμία κι αλλού.

Ο ΕΛΑΣ ΧΤΥΠΑ ΤΟΥΣ ΚΟΜΙΤΑΤΖΗΔΕΣ 
Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ

Ο ΕΑΑΣ αμέσως αντέδρασε στη βουλγαρική ανθελ
ληνική πρόκληση με σειρά από αιματηρές συγκρούσεις με τους 
κομιτατζήδες και τους Ιταλό - γερμανο - κομιτατζήδες. Η 
πρώτη μάχη δόθηκε στο χωριό Λακκώματα της 
Καστοριάς την 1η του Μάη 1943.

Τα Αακκώματα είναι-μικρό χωριό ανάμεσα στις επαρ
χίες Βόιου και Καστοριάς. Είχε τότε 60 περίπου σπίτια. Οι 
κάτοικοί του σλαυόφωνοι. Στο χωριό αυτό είχε συγγενικούς 
δεσμούς ο αρχικομιτατζής Κάλτσεφ. Αυτός ήταν ο λόγος 
που εξοπλίσθηκε από τα πρώτα χωριά. Πήραν όπλα περίπου 
εκατό άτομα. Συγκροτήθηκε σωστή πολεμική μονάδα με ά- 
ριστο οπλισμό: Όπλα, πυρομαχικά, πολυβόλα, χειροβομβίδες, 
.πολεμοφόδια. Οι ένοπλοι, κατά ομάδες, εξορμούσαν σε γειτο
νικά χωριά και επιδίδονταν σε αρπαγές (προτιμούσαν τα μικρά 
και μεγάλα ζώα) και σε άλλες πράξεις βίας και αυθαιρεσίας. 
.Είχαν καταντήσει μάστιγα της περιοχής.

Το αρχηγείο ανταρτών Πίνδου (Γρεβενών) πήρε την 
απόφαση να απαλλάξει τον τόπο από τους τρομοκράτες τού 
Κάλτσεφ. Έτσι, την παραμονή της πρωτομαγιάς του 1943, 
τρεις φάλαγγες ανταρτών του ΕΛΑΣ. από τις περιοχές Γρε
βενών, Βόιου και Καστοριάς με επικεφαλής τους: Χείμαρρό, 
Αρριανό και Σκοτίδα συναντιώνται στο χωριό Νόστιμο. 
Απ’ εκεί αθόρυβα προχωρούν προς τα Αακκώματα. Η δύνα
μή τους φτάνει τους τετρακόσιους άντρες και ο οπλισμός 
τους καλός: Διαθέτουν όπλα και πυρομαχικά, οπλοπολυβό

■ Ια 
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λα, πολυβόλα, χειροβομβίδες και όλμο. Νύχτα φτάνουν στην 
περιοχή του χωρίου, το οποίο προστατεύεται ένά γύρο από λό
φους. Καλύπτονται πίσω από τους λόφους να προχωρήσει η 
νύχτα και να ξεκουραστούν. Επικρατεί απόλυτη ησυχία. Κα
νείς δεν υποψιάστηκε την παρουσία των ανταρτών.

Τα μεσάνυχτα τα τμήματά μας γλυστρούν να πιάσουν 
τις καθορισμένες θέσεις στα ακραία σημεία του χωριού. Στις 
2 το πρωί της 1ης του Μάη πέφτει ο συνθηματικός πυροβο
λισμός. Στη. σγιγμή τετρακόσιες κάννες διαφόρων όπλων και 
ο όλμος βάζουν καταιγιστικά εναντίον των κομιτατζήδων. 
Το καθένα από τα εξήντα σπίτια του χωριού είναι και μια 
γερή εστία αντίστασης και ξερνάει φωτιά και σίδερο. Οι α
μυνόμενοι κομιτατζήδες απαντούν με πυκνά πυρά, με πείσμα 
και φανατισμό. Η μάχη γενικεύεται. Οι αντάρτες εξουδε
τερώνουν τις πρώτες αντιστοισεις και εισβάλουν στο εσω
τερικό του χωριού. Η μάχη συνεχίζεται με σφοδρότητα. Υ
πάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Ξημερώνει και οι κομιτατζήδες συνεχίζουν την αντί
στασή τους χωρίς να δείχνουν σημαδια κάμψης. Με το φως 
της ημέρας η μάχη δυναμώνει περισσότερο. Οι αντάρτες ε
πιμένουν. Εξουδετερώνονται και άλλες εστίες αντίστασης 
και αρκετά σπίτια παίρνουν φωτιά και καίγονται. Οι αντάρ
τες μπαίνουν στα κυριευμένα σπίτια και πολεμούν μέσα απ’ 
αύτά. ’Αρχισε να γίνεται φανερή η υπεροχή τους. Οι κομι
τατζήδες' συγκεντρώνονται σε λίγα σπίτια στο κέντρο του 
χωριού και πολεμούν. Πύρινο φράγμα τώρα σχηματίζεται έ
να γύρο, πυκνό, φονικό, ίδια κόλαση! Οι αντάρτες περισφίγ
γουν και το τελευταίο αυτό στήριγμα και ύστερα από σκλη
ρό αγώνα το εξουδετερώνουν.

Η μάχη τελείωσε στις 4 το απόγευμα. Η κομιτατζήδι- 
κη συμμορία των Λακκωμάτων δεν υπήρχε πιά. Τα γειτονικά 

. ΖωΡ'·α ανέπνευσαν. Την άλλη μέρα συγκεντρώθηκαν στα 
Λακκώματα οι "χωρικοί που είχαν χάσει τα ζώα τους από 

_■ αρπαγές και τα ξαναπήραν, εκδηλιόνοντας ποικιλότροπα την 
ευγνωμοσύνη τους στους μαχητές μας.
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Αποτελέσματα της μάχης:

Κομιτατζήδες νεκροί 20 
τραυματίες 25 
αιχμάλωτοι 11

Α ν τ ά ρ τ ε ς νεκροί 4
τραυματίες 6

Νεκροί αντάρτες:
Σπόρος Ζωγράφος από τον Άγια Γεώργιο 
Νίκος Παπαδοπούλας από την Κοκκινιά 
Γιώργος Γκώγκος από την Καλλονή 
και ένας ακόμη.

Λάφυρα: 'Ολος ο οπλισμός των κομιτατζήδων.

0 αγώνας εναντίον τωό κομιτατζήδων δεν σταμάτησε 
με τη μάχη που έγινε στα-Λακκώματα. Συνεχίστηκε με έν
ταση και το 1944 τόσο στην περιφέρεια Καστοριάς, όσο και 
της Φλώρινας. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές ακόμα αιματηρές 
συγκρούσεις που έγιναν εναντίον τους με δυνάμεις του 28ου 
Συντάγματος του ΕΛΑΣ, στα χωριά:

Μεσοποταμία στις 12 - 13 Γενάρη 1944
Πολυκέρασο στις 17 Μοίρτη 1944
Κορησσό στις 25 Μάρτη 1944
Κολοκυ$ού - Ποριά στις 24 - 25 Μοίρτη 1944
Περικοπή στις 24 Αυγούστου 1944
Σκλή$ρο στις 28 Αύγουστου 1944
Σιδηροχώρι..................... 1944,
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Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΜ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΤΟΥ

< ' .-
Στο δίμηνο διάστημα Μαρτίου - Απριλίου οι οργανώ

σεις του ΕΑΜ Γρεβενών - Βόιου - Καστοριάς, καθώς και 
των επαρχιών Σερβίων και Πτολεμαίδας είχαν να επιτελέ- 
σουν σοβαρή και επίπονη εργασία. Οι πολιτικές οργανώσεις 
ήταν, πάντοτε, ο άξονας της εθνικοαπελευθερωτικής δρα
στηριότητας.

Με την απλευθέρωση της υπαίθρου αλλά και τις κα
ταστροφές που προκάλεσε ο εχθρός με λεηλασίες, πυρπολή
σεις χωρίων κλπ., τα προβλήματα των οργανώσεων πλη- 
θαιναν και οι υποχρεώσεις τους πολλαπλασιάστηκαν. Πρό- 
κυψαν ζητήματα τάξης, επισιτισμού, δικαιοσύνης, στέγα
σης πυροπαθών και άλλα. Όλα έπρεπε να αντιμετωπιστούν. 
Μπορούμε να πούμε ότι οι οργανώσεις ανταποκρίθηκαν κατα 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα προβλήματα που ανέκυψαν κι 
έδωσαν τις πιο σωστές λύσεις.

Για έναν απολογισμό της εργασίας που έγινε, για αν- 
Μ ταλλαγή της πείρας που αναπτύχθηκε καθώς και για την 

πιο πλατειά ανάπτυξη και διευκρίνιση των σκοπών του εθνι- 
κοαπελευθερωτικού αγώνα, αποφασίστηκε να συγκληθεί στα

199



Γρεβενά στις 9 Μαΐου 1943 συνδιάσκεψη τού ΕΑΜ της ε
παρχίας Γρεβενών.

Μερικές μέρες νωρίτερα είχε φθάσει στα Γρεβενά, προ
ερχόμενος από την περιοχή Ολυμπου και Χασίων, ο Μητροπο
λίτης Κοζάνης Ιωακείμ. Επίσης έφθασε εκεί και ο'Σταύρος 
Θεοδοσιάδης μέλος της γραμματείας του ΕΑΜ Νομού Κοζά
νης.

II άφιξη του Μητροπολίτη έδωσε καινούρια δύναμη στο 
κίνημα. Την μεθεπόμενη της άφιξής τους οργανώθηκε στην 
πλατεία των Γρεβενών παλλαϊκή συγκέντρωση. Χιλιάδες έ- 
τρεξαν στην πλατεία για να δουν κ,αι να καμαρώσουν τους 
δυο επιφανείς παράγοντες.

0 Ιωακείμ την ημέρα της συγκέντρωσης αδιαθέτησε 
ξαφνικά- έπεσε στο κρεβάτι με πυρετό. Όταν όμως ήρθε η 
ώρα της συγκέντρωσης, δεν κρατήθηκε. Σηκώθηκε, γτύθηκε 
και με τον πυρετό κατέβηκε στην πλατεία όπου είχε συγκεν
τρωθεί το πλήθος, παρά τις συστάσεις του Μιχ. Σουμελίδη 
και άλλων να μην εκθέσει τον εαυτό του σε πρόσθετους κό
πους και συγκινήσεις. Ανέβηκε στο πεζούλι του ιστορικού 
πλάτανου —ίδιος Παπαφλέσσας του 21— και εκφώνησε 
εναν υπέροχο λόγο, γεμάτο πατριωτικό παλμό και εθνική πε- 
ρηφάνεια για την αντίσταση του έθνους και γεμάτο αισιοδο
ξία για το μέλλον. ,

Ο λαός τον αποθέωσε κυριολεκτικά. Διέκοπτε το λόγο 
του με ζητωκραυγές και χειροκροτήματα και στο τέλος επί
ωρα πο).λή, η πλατεία δονούνταν από τις θερμές εκδηλώσεις.

Με τον ίδιο πατριωτικό ενθουσιασμό και μαχητικότητα 
μίλησε και ο Σταύρος Θεοδοσιάδης. Αφού μίλησε για.τον Ε
θνικό αγώνα που οργάνωσε και κάνει το. ΕΑΜ - ΕΑΑΣ, τη 
δράση των ανταρτών εδώ, στον Όλυμπο και σ’ άλλες περιο.- 
χές, στάθηκε με αισιοδοξία στο μέλλον του λαού και αναφέρ
θηκε στα λόγια του Αμερικανού προέδρου Λίνκολν που είχε 
πει πως η εξουσία πηγάζει.απ’ το λαο, ασκείται απ το.λαο 
και για το λαό. , . - -- ■ ·,

Την Κυριακή 9 Μαίου, στις αίθουσες του Γυμνασίου 
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Γρεβενών ήταν συγκεντρωμένοι 600 αντιπρόσωποι, έτοιμοι να 
πάρουν μέρος στην Α Επαρχιακή Συνδιάσκεψη της απελευ
θερωμένης περιοχής Γρεβενών. Εκπροσωπούσαν 100 χωριά 
της περιφέρειας. Μέσα σ’ εκείνες τις ευρύχωρες ανθούσες έ
βλεπες κάθε λογής ανθρώπους να βουίζουν σαν μελίσσι. Χω
ρικούς απ’ τα Χάσια και τα Βέντζια με τσαρούχια ή παπού
τσια από λάστιχο, βουνήσιους με τα μάλλινα χονδρά τους 
ρούχα και τα τσαρούχια τους με φούντες, κληρικούς, αξιω
ματικούς του ΕΛΑΣ κ.ά. Όλοι τους με αστραφτερά μάτια, 
με έξυπνη έκφραση, με αισιόδοξη και αποφασιστική διά
θεση.

Τη συνδιάσκεψη την τίμησαν με την παρουσία τους αν
τιπρόσωποι των γειτονικών περιφερειών: Σιάτιστας, Βόιου, 
Πτολεμαΐδας και του χωριού Ποντοκώμη. Επίσης ο Μητρο
πολίτης Κοζάνης Ιωακείμ, ο ^απρόσωπος της διασυμμαχικής 
αποστολής του Κάιρου Άγγλος ταγματάρχης Έγκς, ο Στέ
λιος Κατσόγιαννος έκ μέρους του αρχηγείου Βαρνούντος, ο 
Μήτσος Φωτεινός από το αρχηγείο Πίνδου, ο ταγματάρχης 
Κοντονάσης, ο Θωμάς Βενετσιανόπουλος. Ακόμη ο Μιχάλης 
Σουμελίδης (Βόρειος) και ο Σταύρος Θεοδοσιάδης (Θαλασσι
νός) ως εκπρόσωποι της γραμματείας του ΕΑΜ Νομού Κο
ζάνης και άλλοι. Οι αίθουσες ήταν σημαιοστολισμένες μέ τις 
σημαίες της Ελλάδας, Αγγλίας, Αμερικής και Ρωσίας.

Επίτιμο προεδρείο εκλέχτηκαν από τη συνδιάσκεψη οι 
παρακάτω:

Μητροπολίτης Ιωακείμ
Ταγμαράρχης Έγκς, εκπρόσωπος της διασυμμαχικής 

αποστολής
Ταγματάρχης Κοντονάσης
Μιχάλης Σουμελίδης
Φωτεινός
Κατσόγιαννος και
Β ε νετσι α νόπουλος.
Επίτιμος πρόεδρος ορίσθηκε ο Μητροπολίτης Ιωακείμ 

και πρόεδρος της συνδιάσκεψης ο Μ. Βόρειος (Σουμελίδης). 
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα "θύματα του αγώνα και
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ο πρόεδρος παρουσίασε με θερμά λόγια τον Ιωακείμ, τον τα
γματάρχη Κοντονάση, τον ταγματάρχη Παναγιωτίδη και 
τον θωμά Βενετσιανόπουλο, που οι αντιδραστικοί και διάφο
ρες κατοχικές εφημερίδες τους έφερναν δολοφονημένους από 
τον ΕΛΑΣ.

Πρώτος παίρνει το λόγο ο Μητροπολίτης Ιωακείμ ο ο
ποίος μιλά ως πνευματικός αρχηγός του ΕΑΜ. Στην ομιλία 
του συνέστησε πίστη και αφοσίωση στον αγώνα της ελευ
θερίας, ανακοίνωσε τις εντυπώσεις του από τη δίμηνη πε
ριοδεία που έκανε στις απελευθερωμένες περιοχές που επι
κρατεί το ΕΑΜ, καθώς και τις διαπιστώσεις που έκανε: ότι 
επικρατεί σ αυτές τάξη, ασφάλεια, πνεύμα πατριωτισμού 
και εθνικής αλληλεγγύης, πράγμα το οποίο, όπως είπε, για 
πρώτη φορά στα χρονικά της Ελλάδας παρατηρείται στην 
ύπαιθρο. Ανέφερε ότι επικρατεί παντού απόλυτος σεβασμός 
στις Εκκλησιαστικές Αρχές και τη λατρεία των χριστιανών 
και ότι τίποτε δεν θίχθηκε που να αφορά και ελάχιστα την 
εκκλησία, ενώ «οι σύμμαχοι των πεμπτοφαλλαγγιτών μας Ι
ταλοί έκαυσαν εκκλησίες εις Σέρβια και μετέβαλαν εις σταυ- 
λον τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Σερβίων». Συνέστησε να 
μην επηρεάζονται από καμμιά πεμπτοφαλαγγίτικη προπαγάν
δα, να πυκνώσουν τις τάξεις του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και να χτυ
πήσουν αλύπητα την αντίδραση που είναι όργανο των Γερμα
νών και Ιταλών.

Ο λόγος μετά δίνεται στον ταγματάρχη Κοντονάση ο 
οποίος λέγει ότι η παρουσία του στην συνδιάσκεψη δείχνει ότι 
βρίσκεται στη ζωή και αυτό το γεγονός διαψεύδει κατηγορη
ματικά τις συκοφαντικές διαδόσεις της αντίδρασης ότι δήθεν 
είχε δολοφονηθεί από τον ΕΛΑΣ. Αναφέρεται στους παλαιό- 
τερους αγώνες του για την πατρίδα και προσθέτει πως ό
ταν είδε να εξεγείρεται το έθνος εναντίον των καταχτητών, 
παρ’ όλα τα τραύματά του, πήγε να βοηθήσει την αγωνι- 
ζόμενη πατρίδα να αποχτήσει τη λευτεριά της.

Μίλησε κατόπιν ο αρχηγός αντάρτικού συγκροτήματος 
του ΕΑΑΣ πρώην υπομοίραρχος χωροφυλακής Σιάτιστας Θ.
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Βενετσιανόπουλος ο οποίος, με λίγα απλά λόγια, τόνισε το 
χρέος όλων να πάρουν μέρος στον αγώνα της ελευθερίας.

' Γστερα ο λόγος δόθηκε στον εκπρόσωπο της γραμμα
τείας του ΕΑΜ Γρεβενών Μιχάλη Χατζή. Η ομιλία του α-

?

I

Μιχάλης Χατζής. Από τα κύρια ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ 
της επαρχίας Γρεβενών.

ποτελούσέ κυρίως λογοδοσία της γραμματείας του ΕΑΜ Γρε- 
βενων. Αναφέρ'3ηκε στα όσα έγιναν για τους απόρους, τους 
πυροπαθείς; την εκπαίδευση, τον εφοδιασμό των ανταρτών, 
την απονομή της δικαιοσύνης με τα λαϊκά δικαστήρια κλπ.

Συγκεκριμένα ανέφερε ανάμεσα στ’ άλλα και τα εξής:
—Ιδρύθηκαν και λειτουργούν λαϊκά συσσίτια για 200 πε

ρίπου απόρους, με δύο συσσίτια την ημέρα και 50 δρά
μια ψωμί.

4
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—Διατέθηκαν 25.000 οκάδες καλαμπόκι δωοεάν στους 
απόρρυς και τους πυροπαθείς. *

—Διατέθηκε δωρεάν άλας στα χωριά.
—Διατέθηκαν 10.000 πήχεις πανί για τις ανάγκες 

των πυροπαθών. Το πανί προερχόταν από δωρεά της 'Ε
νωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών και

—Εξαλείφτηκε τελείως η ζωοκλοπή.

Υστερα απο την εμπεριστατωμένη, ενδιαφέρουσα και 
πολύ χρήσιμη ομιλία του Μιχάλη Χατζή, πήρε το λόγο ο 
Σταύρος Θεοδοσιάδης της γραμαμτείας του ΕΑΜ Κοζάνης 
και εκδότης της εφημερίδας «Βόρειος Ελλάς». Ο Θεοδοσιά- 
οης ασχολήθηκε πλατεία με τη στάση των ταγματαρχών 
Κοζάνης, την αντίδρασή τους στην οργάνωση του ΕΑΜ, το 
ρόλο του Παπαβασιλειου της Ε.Κ.Α., τη συγκρότηση αντι- 
ανταρτικών ομάδων απ’ αυτόν. Κατήγγειλε:

«....την σκηνοθεσίαν συγκρούσεως της ομάδος αντιανταρτών 
του ψευτοτζανακάκη με αυτοκίνητον Κοζάνης στην Καστα
νιά, κατά παραγγελίαν της ΕΚΑ Κοζάνης προς δημιουρ
γίαν ζητήματος επεμβάσεως του γερμανικού φρουραρχείου 
και επιτυχίαν συλλήψεως του ΕΑΜ Κοζάνης» και πως «κα
τά τύχην απέτυχεν η σκηνοθεσία» ότι «εχρησιμοποίησαν 
τους ταγματάρχας Μάντζιον και Χατζήν δια να ματαιώσουν 
την μάχην της Σιάτιστας, δημιουργώντας κατάστασιν πανι
κού με την πεμπτοφαλαγγίτικην τακτικήν των», ότι «ήλ
θαν εις συνεννόησιν με τον ταγματάρχην ΙΙόρτην της επαρ
χίας Βοιου δια της οποίας ολίγον έλειψε να γίνει η επαρχία 
αυτή μια μικρή Ισπανία σπαρασσομένη από ένα εμφύλιο πό
λεμο» και πως «κεραυνοβόλως επατάχθη και διελύθη η αντι
δραστική αυτή συνωμοσία στον Αυγερινό...».

Ο αντιπρόσωπος του ΕΑΜ Σιάτιστας που πήρε μετά το 
λόγο μίλησε για τις μάχες που έδωσε ο λαός της Σιάτιστας· 
παρά τη φτώχεια και την ανέχεια, είπε, οι νέοι της Σιάτι
στας κα&ηαερινά τρέχουν στις οργανώσεις και κατατάσσον
ται στον ΕΛΑΣ.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Βοΐου στάθηκε στις βα-
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σικές επιδιώξεις του ΕΑΜ και τόνισε ότι ο λαός του Βοΐου 
αγωνίζεται με ενθουσιασμό στις γραμμές του ΕΑΜ. Τόσο με
γάλος είναι ο ενθουσιασμός του λαού, είπε, ώστε για σύνδε
σμοι χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα γυναίκες, που προσέρ- 

; χονται γι’ αυτό αυθόρμητα. Και τα παιδιά των 10 χρόνων,
νύχτα μέρα κατακλύζουν τα γραφεία των οργανώσεων, καθα
ρίζουν σκουριασμένες σφαίρες με τραγούδια και χαρά ή προσ- 
φέρονται να εκτελέσουν και άλλες υπηρεσίες.

Μίλησε μετά ο αντιπρόσωπος της οργάνωσης Πτολεμαί- 
δας που, ανάμεσα στα άλλα, είπε ότι ο λαός και οι οργανώσεις 
της Πτολεμαΐδας πρόθυμα θα βοηθήσουν τον αγώνα με την 
παροχή σιτηρών στους πυροπαθείς και στα αντάρτικά τμή
ματα.

Μίλησαν και άλλοι εκπρόσωποι οργανώσεων χωριών και 
τέλος έκλεισε τη συζήτηση ο Μιχάλης Σουμελίδης. Επανέ
λαβε τους σκοπούς του ΕΑΜ, στάθηκε στις επιτυχίες και 
αδυναμίες, έδωσε οδηγίες για τον .τροπο λειτουργίας των λαϊ
κών δικαστηρίων και της αυτοδιοίκησης, σύστησε να ενι- 
σχυθεί ο ΕΑΑΣ.

Η συνδιάσκεψη έκλεισε υ.ε τον εθνικό ύμνο. Όλοι οι 
παρόντες με χειροκροτήματα και άλλες θερμές εκδηλώσεις 
ζητωκραύγασαν για τον ελληνικό λαό, για τους συμμάχους, 
για το ΕΑΜ - ΕΑΑΣ, καθώς και για την πρώτη νίκη που 
πραγματοποίησε το απελευθερωτικό κίνημα Δυτικής Μακε
δονίας . με την απελευθέρωση των επαρχιών Γρεβενών, Βόϊου, 
Σιάτιστας.

Ύστερα από τη συνδιάσκεψη των Γρεβενών, που ση
μείωσε εξαιρετική επιτυχία, συνεχίστηκε η οργανωτική δρα
στηριότητα και σ’ άλλες περιφέρειες. Έτσι, στις 16 Μαΐου 
1943 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επαρχιακή συνδιάσκεψη 
της επαρχίας Βόιου στο Τσοτύλι. Παραβρέθηκαν κάπου 150 
αντιπρόσωποι από τα χωριά Βόιου. Επίσης ο Μητροπολίτης 
Κοζάνης Ιωακείμ, ο Σταύρος Θεοδοσιάδης, ένας αξιωματι

κός της αγγλικής αποστολής, Έλληνας την καταγωγή, με 
το όνομα Γιάννης, ο ταγματάρχης Παναγιωτίδης, ο Ανδρέας
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Παπαδοπούλας από το Πολυκάστανο και άλλοι. Και στη 
συνδιάσκεψη αυτή έγινε απολογισμός δουλειάς, συζητήθηκαν 
τα προβλήματα, δόθηκαν εξηγήσεις στις απορίες και αμφι
βολίες που υπήρχαν.

ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΑΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Ένα βροχερό βράδυ γύρω στις 20 του Μάη 1943, μπαί
νει στο φρουραρχείο μας στα Γρεβενά ένας γεροδεμένος κα
πετάνιος, λασπωμένος και βρεμμένος. Μπαίνοντας στο γρα.- 
φείο, προχώρησε, μου άπλωσε το χέρι, έσφιξε το δικό μου δυ
νατά και συστήθηκε: Αασσάνης, του ’Αρχηγείου Πιερίας. 
Ήταν ένα μέτριο, μάλλον κοντό, καλοφτιαγμένο παλληκά- 
ρι ως 27 χρόνων. Είχε σταθερή χοντρή φωνή, συμπαθητική 
έκφραση. Ξυρισμένος, με χακί στολή, μπότες, πιστόλι, κυά- 
λια. Ζητούσε να τον βοηθήσουμε να στεγασθούν τα πρώτα 
τμήματα του Αρχηγείου του, που έμπαιναν εκείνο το βράδυ 
στα Γρεβενά, προερχόμενα από τα μακρυνά Πιερία. Αυτή ή
ταν η πρώτη μας επαφή με τους εμπειροπόλεμους και μαχη
τικούς αντάρτες Πιερίων - βορείου Ολύμπου, που έφταναν ε
κείνο το βράδυ στα Γρεβενά, με επικεφαλής τούς τιμημένους 
και άξιους ηγέτες Κικίτσα (Σαράντη Πρωτόπαπα) υπολο- 
χαγο έφεδρο εκ μονίμων και Αασσάνη (Θανάση Γκέκα) έφε
δρο ανθυπολοχαγό, δάσκαλο.

Την άλλη μέρα τα τμήματα του Αρχηγείου Πιερίων 
προωθούνταν δυτικά των Γρεβενών στην ορεινή περιοχή προς 
τα χωριά Μαυραναίοι, Ζιάκα, Σπήλαιο, Πολυνέρι, Αλατόπε- 
τρα.

Την ίδια εποχή τμήματα του Αρχηγείου Βερμίου έφθα
ναν από την περιοχή τους, μέσω περιφέρειας 'Αργους. 0- 
ρεστικού, στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας.

Σε λίγο φθάσανε και τα Θεσσαλικά τμήματα με, το 
στρατηγείο τους, τις επιμελητείες, τις υγειονομικές υπηρε- 

206



σίες τους και εγκαταστάθηκαν δυτικότερα, στην ορεινή πε
ριοχή Μηλιά - Κρανιά - Αβδέλλα.

Στις αρχές Μαΐου η Κεντρική Επιτροπή του Ε/Χ.ΑΣ εί
χε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες υπήρχε σχέδιο των 
Γερμανοϊταλών να εξοντώσουν τους αντάρτες στη Βαλκανι
κή και ότι επρόκειτο γι’ αυτό ν’ αρχίσουν σύντομα μεγάλες 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις. Εχοντας υπ’ όψη της τις πλη
ροφορίες αυτές η Κεντρική Επιτροπή διέταξε τους αντάρτι
κους σχηματισμούς όλης της χώρας να συμπτυχθούν στα ο
ρεινά και να πάρουν ανάλογα μέτρα. Οι δυνάμεις Θεσσαλίας - 
Μακεδονίας διατάχτηκαν να συγκεντρωθούν στον ορεινό ό
γκο της Μακεδονικής Πίνδου

Η σύμπτυξη συνέπεσε ν’ αρχίσει τις ημέρες που συγ
κροτήθηκε το Γενικό Στρατηγείο του ΕΑΑΣ, το οποίο απο- 
τελέσθηκε από τους: .

Στέφανο Σαράφη 
Άρη Βελουχιώτη 
Βασίλη Σαμαρινώτη.

Η πρώτη του συνεδρίαση έγινε στις 19 Μαΐου 1943. Η σύμ
πτυξη των τμημάτων, αν και έγινε κανονικά και αβιαστα, 
ήταν μια δοκιμασία για τους αντάρτες. Ιδιαίτερα για τα 
τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας που έπρεπε να περά
σουν όλο το θεσσαλικό κάμπο για να πατήσουν την Πίνδο, 
ήταν ένας άθλος. Τα τμήματα αυτά κατά τη σύμπτυξή τους 
στις 6, 7 και 8 Ιουνίου 1943 έδωσαν τη μεγάλη μάχη της 
Πόρτας (Τρικάλων) στην οποία αποδεκάτισαν δύο ιταλικά 
συντάγματα ενισχυμένα με θωρακισμένα αυτοκίνητα και πυ
ροβολικό (500 νεκροί και τραυματίες, πολλά άλογα και ένα 
αεροπλάνο καμμένο).

Τις πρώτες μέρες του Ιουνίου μετακινηθήκαμε και μεις 
από τα Γρεβενά καθώς και όλες οι δυνάμεις του Αρχηγείου 
Πίνδου από την περιφέρεια. Η περιοχή μας πέρασε στη δι
καιοδοσία του αρχηγείου Πιερίων. Συγκεντρωθήκαμε γύρω 
από το Γράμμο και το Βόιο αφήνοντας ελαφρά τμήματα στο
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Βίτσι - Σινιάτσικο και Μπούρινο. Το αρχηγείο Βερμίου κά
λυπτε μέρος της περιοχής Άργους Ορεστικού και Βοΐου.

Έδρα του Στρατηγείου Θεσσαλίας ήταν το χωριό Α- 
βοέλλα Γρεβενών. Του αρχηγείου Πιερίων το χωριό Ζιάκα 
Γρεβενών. Του αρχηγείου Πίνδου το χωριό Κυψέλη (Ψέλτσι- 
κο) Επταχωρίου Καστοριάς. Του αρχηγείου Βερμίου γύρω 
στο Άργος Θρεστικο. Δυτικότερα, στα Ηπειρωτικά βουνά ή
ταν τα τμήματα της Ηπείρου με αρχηγό το συνταγματάρχη 
Άγγ. Πίσπιρη. Οι διοικήσεις όλων αυτών των δυνάμεων που 
είχαν στενή επαφή και συνεργασία μεταξύ τους αποτέλεσαν 
ένα είδος ανώτατης στρατιωτικής αρχής όλων των αντάρ
τικών δυνάμεων της ορεινής αυτής περιοχής: «Το Έκ
τακτο Στρατηγείο Θεσσαλίας - Μακε
δονίας - Ηπείρου». Δεν συγκροτήθηκε σε μόνιμο 
όργανο το Έκτακτο Στρατηγείο. Ήταν κάτι το προσωρινό. 
Αντιπρόσωπος του Έκτακτου Στρατηγείου Θεσσαλίας - 
Μακεδονίας - Ηπείρου στα Μακεδονικά τμήματα τοποθετή
θηκε ο Μάκης Τρωιάνος (Καρατζάς) μόνιμος αξιωματικός, 
υπολοχαγός, ο οποίος εγκαταστάθηκε από τα τέλη Μαίου 
στο χωριό Ομαλή της περιφέρειας Τσοτυλίου. Η συγκέν
τρωση των ουναμεων στα σημεία που αναφέραμε παραπανω 
δεν κράτησε πολύ.

Αίγες ημέρες μετά την εγκατάστασή τους, στις 13 
Ιουνίου, έφ-δασε εκεί ο Σαράφης με το Σαμαρινιώτη για επι
θεώρηση. Στις 20 Ιουνίου το κλιμάκιο του Γεν. Στρατηγείου, 
ανάμεσα στα άλλα, έβγαλε διαταγή σύμφωνα με την οποία τα 
Θεσσαλικά τμήματα ι5α επέστρεφαν στις βάσεις τους για 
επιχειρήσεις και για προστασία των γεωργών στη συγκέν
τρωση των σιτηρών. Έδρα του Στρατηγείου Θεσσαλίας ορί
σθηκε η Καστανιά (Καλαμπάκας). Ανάλογες διαταγές πή
ραν τα αρχηγεία Πιερίων και Βερμίου, τα οποία προσανατο
λίστηκαν προς τις περιοχές τους και έστειλαν ισχυρά απο- 
σπασματα προς τα εκεί. Το ίδιο έγινε και με τα τμήματα 
της Ηπείρου.

Κατά το χρονικό διάστημα από 13-20 Ιουνίου που πα- 
ρεμειναν ο Στρατηγός Σαράφης με τον Σαμαρινιώτη στη Μα- 
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κεδονική Πίνδο, αποφάσισαν τη συγκρότηση Στρατη
γείου Δυτικής Μακεόονίας και τοποθέτησαν 
σ’ αυτό στρατιωτικό αρχηγό τον Συνταγματάρχη Βασίλη 
Τζιότζιο.

rί ·

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Στις 16 του ίδιου μήνα εκδόθηκε στην Αβδέλλα η δια
ταγή επιχειρήσεων καταστροφής των συγκοινωνιών: οδικών, 
σιδηροδρομικών, τηλεφωνικών, τηλεγραφικών, καθώς και 
παρεμπόδισης επισκευών και κίνησης εχθρικών στρατευμά
των από 21 Ιουνίου μέχρι τις 14 Ιουλίου 1943. Η διαταγή 
κοινοποιήθηκε στις αντάρτικες δυνάμεις του ΕΛΑΣ Μακεδο
νίας, Θεσσαλίας, Ηπείρουμ-Ρούμελης και Πελοποννήσου. Η 
επιχείρηση είχε σχεδιαστεί από το Στρατηγείο Μέσης Ανα
τολής και επρόκειτο να εκτελεσθεί σε συνεργασία των ανταρ
τών με τους κατά τόπους Αγγλους συνδέσμους της οιασυμ- 
μαχικής αποστολής, οι οποίοι και θα έδιδαν στα τμήματά 
μας τα απαιτουμενα υλικά.

Την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια της επιχείρη
σης την όρισε το Στρατηγείο Μέσης Ανατολής. Το ότι ο 
ΕΛΑΣ θα εκτελούσε τη διαταγή αυτή του Στρατηγείου Μέ
σης Ανατολής είχε προαποφασιστεί σε συνομιλία του στρα
τηγού Σαράφη μέ τον αρχηγό της διασυμμαχικής αποστο
λής Άγγλο συνταγματάρχη Ε ν τ υ που έγινε στις 28 
Μαΐου στη Ρούμελη.

Ο στρατηγός Σαράφης στο βιβλίο του «Ο ΕΛΑΣ» 
γράφει για το θέαα αυτό μεταξύ των άλλων και τα εξής: 
(σελ. 120):

«....Την άλλη μέρα το πρωί βρήκα τον Έντυ και του α
νακοίνωσα πως ο ΕΛΑΣ είναι έτοιμος να διατάξει την εκ
τέλεση των καταστροφών, αφού καθορισθούν οι σχέσεις του
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με το το Στρατηγείο Μέσης Ανατολής. Απάντησε πως ο 
ΕΑΑΣ είναι συμμαχικός στρατός στις διαταγές του Στρατη
γείου Μέσης Ανατολής. Συμφωνήσαμε αμέσως·'και υπογρά
ψαμε μια δήλωση σύμφωνα με την οποία ο ΕΑΑΣ είναι συμ
μαχικός στρατός στις διαταγές του Στρατηγείου Μέσης Ανα
τολής και οι επιχειρήσεις που εκτελεί γίνονται ύστερα από 
διαταγή του Στρατηγείου......
Στις 21 Ιουνίου 1943 ο στρατηγός Στέφανος Σαρά

φης έφυγε από την Αβδέλλα επιστρέφοντας στη Μεσοχώρα, 
όπου είχε συμφωνήσει να εγκατασταθεί η έόρα του Γενικού 
Στρατηγείου. Γην ιόια μέρα ο Σαμαρινιώτης με τον συντα
γματάρχη Βασίλη Τζιότζιο ξεκίνησαν προς την περιοχή Τσο- 
τυλιου, για να εγκαταστήσουν τη διοίκηση του Στρατηγείου 
Δυτικής Μακεδονίας. Ο Σαμαρινιώτης ήταν επιφορτισμένος 
με την πρόσθετη αποστολή να συνδεθεί με τους Γιουγκοσλά- 
με την πρόσθετη αποστολή να συνδεθεί με τους Γιουγκο
σλάβους παρτιζάνους του Τίτο και με τους Αλβανούς.

Με την αναχώρηση των μελών του Γενικού Στρατηγείου 
απο την ^Αβδέλλα άρχισαν οι μετακινήσεις των αντάρτικών 
τμημάτων σύμφωνα με τις διαταγές. Το έκτακτο Στρατη
γείο Θεσσαλίας - Μακεδονίας - Ηπείρου καταργήθηκε. Κατά 
το μικρό χρονικό διάστημα της ύποιρξής του δεν έγιναν ση
μαντικές πολεμικές ενέργειες στην περιοχή του.

Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΤΟ ΤΣΟΤΥΛΙ

Στις 29 Ιουνίου 1943, στο γνωστό για το ιστορικό του 
Γυμνάσιο Τσοτύλι, συνήλθε η πρώτη συνδιάσκεψη ανταρτών 
Δυτικής Μακεδονίας. Από την παραμονή άρχισαν να κατα
φθάνουν αντιπρόσωποι απ’ όλους τους αντάρτικους σχημα
τισμούς της περιοχής. Έφθασαν επίσης για να παρακολου
θήσουν τις εργασίες της συνδιάσκεψης αντιπρόσωποι του Γε
νικού Στρατηγείου οι Βασίλης Σαμαρινιώτης (Αντρεας Τζη- 
μας) και Κώστας Καραγιώργης, αντιπρόσωποι αντάρτικων 
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σχηματισμών από άλλες περιοχές, αντιπρόσωποι των παρτι
ζάνων της Γιουγκοσλαυίας με επικεφαλής τον Τ έ μ π ο 
(Βουκμάνοβιτς), των παρτιζάνων της Αλβανίας με επικε
φαλής τον Τ ζ ό τ ζ ο , αντιπρόσωπος της διασυμμαχικής 
αποστολής και άλλοι.

Το πρωί όλα ήταν έτοιμα στη μεγάλη αί-θουσα του δη
μοτικού σχολείου. Οι συμμαχικές σημαίες στόλιζαν τους τοί
χους. Οι αντιπρόσωποι κατέκλυσαν την αί'θουσα και οι εργα
σίες άρχισαν μέσα σε ατμόσφαιρα απερίγραπτου ενθουσιασμού. 
Πρόεδρος της συνδιάσκεψης εκλέγεται ο πρώτος αντάρτης 
της Δυτικής Μακεδονίας Μήτσος Τασιανόπουλος, ο οποίος 
ανεβαίνει στην έορα και προχωρεί στη 'θέση του προεδρείου 
μέσα σε -θυελλώδη χειροκροτήματα.

Θυμούμαι πόσο συγκινημένος φαινόταν ο Τασιανόπουλος 
την επίσημη εκείνη στιγμή που ανέβαινε στην προεδρική έ
δρα. Ασφαλώς 'θα διαλογίζονταν μέσα του πώς ξεκινήσαμε 
και πού φ-θάσαμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα! Με 'θερ
μότατες επίσης εκδηλώσεις τα πρόσωπα που πήραν μέρος 
στη συνδιάσκεψη υποδέχθηκαν και χαιρέτησαν όλους τους 
άλλους εκπροσώπους και προσκαλεσμένους.

Βασικές εισηγήσεις πάνω στα "θέματα της συνοιασκε- 
ψης έκαναν ο Καρατζάς και ο Σμόλικας. Στις εισηγήσεις, 
ανάμεσα στ’ άλλα, ειπώθηκαν και τα εξής:

«Η συνδιάσκεψή μας συνήλθε σε στιγμές που οι δυνάμεις 
μας καταφέρνουν γερά πλήγματα στον εχθρό (στις συγκοι
νωνίες, μεταφορές κλπ.) , σε στιγμές που ο αγώνας μας 
παίρνει καινούρια μορφή: από κλεφτοπόλεμος μετατρέπεται 
σε αγώνα επιχειρήσεων τακτικού στρατού». . . 
«....Συναγωνιστές: Τα άγρια μέτρα των χιτλεροφασιστικών 
ορδών για το λαό μας ήταν τέτοια που πήγαν να μας εξα
φανίσουν, ρημάζοντας, αρπάζοντας το βιό του λαού μας. 
Μπροστά στην κατάσταση αυτή, ορθώνεται το εθνικό - απε
λευθερωτικό μέτωπο του ΕΑΜ και αγωνίζεται αποφασιστι
κά να συγκρατήσει το λαό στη ζωή. Στη βία του καταχτη
τή αντιτάσσει τη βία, αντιτάσσει την ένοπλη δύναμη του 
βουνού, τους αντάρτες του ΕΑΑΣ».
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Μετά γίνεται αναφορά στις ώς τώρα στρατιωτικές ε
πιτυχίες μας (Φαδύκαμπος, απελευθέρωση επαρχιακών κέν
τρων κλπ.) και ακολουθεί κριτική:

«Στην πορεία, του αντάρτικου κινήματος διαπράξαμε ο
ρισμένα λάθη τα οποία δεν επισκιάζουν τον όλο αγώνα, 
αλλά επιβάλλεται να τα δούμε και να τα θεραπεύσουμε».
«Δημιουργήσαμε (σε ορισμένες περιπτώσεις) εξουσία που αν-
τίκειται στον αγώνα, μα και στο πρόγραμμα του ΕΑΜ, γιατί 
ξεχωρίσαμε τον αγώνα από αγώνα εθνικό - απελευθερωτικό
σε αγώνα κομμάτων. Σταθήκαμε εμπόδιο για την ένωση του
λαού της Μακεδονίας μας και έτσι δημιουργήθηκε αντίδρα
ση, που ζημιώνει αρκετά τον αγώνα μας...
....Μια σειρά λάθη, όπως τραγούδια, χαιρετισμοί, συντέλε- 
σαν στο να μη ανεβάσουμε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτω
πο σε πιό υψηλό επίπεδο, στο να μην αγκαλιάσουμε όλα τα 
κοινωνικά στρώματα και ιδίως τους σλαυόφωνους και βλα- 
χόφωνους πληθυσμούς».

Παρακάτω αναφέρονται σε αδυναμίες ορισμένων συνα
γωνιστών σχετικά με τη συμπεριφορά τους απέναντι στο λαό 
και τονίζεται οτι ολοι οι αντάρτες είναι παιδιά του λαού και 
η συμπεριφορά τους πρεπει να είναι πολιτισμένη. Ακόμα και 
προς τους εχ-λρούς μας και τους ε&νρπροδότες που πέφτουν
στα χέρια μας η συμπεριφορά μας να είναι καλή, όπως πρέ
πει να είναι σε κάθε τακτικό στρατό. Γίνεται σύσταση να 
μην επεμβαίνουμε στα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία των 
πολιτικών οργανώσεων, της αυτοδιοίκησης και της λαϊκής 
δικαιοσύνης και επισημαίνεται:

«Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ευρύ μπλοκ απ’ 
όλες τις δυνάμεις της χώρας μας. Δεν θα κάνουμε εαμική 
κυβέρνηση, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Τα καθήκοντα που 
μπαίνουν σή[ΐερα στους αρχηγούς και στους αντάρτες είναι 
βαρειά:

1. Πρέπει να μετατρέψουμε τον αντάρτικό σε τακτικό
στρατό, οργανωμένο στρατιωτικά και πολιτικά.

2. Πρέπει να αναδείξουμε αρχηγούς στελέχη καταρτισμέ
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να. στρατιωτικά, δημιουργώντας σχολές και ουλαμούς εκ
παίδευσης.

3. Πρέπει να κάνουμε τη συνειδητή πειθαρχία κτήμα των 
ανταρτών μας αν θέλουμε να προκόψουμε. Να δείχνουμε σε
βασμό στους βαθμοφόρους και αρχηγούς σε ώρα υπηρεσίας 
και γενικά αξιοπρέπεια και καλή εμφάνιση στο λαό.

4. Στρατολογία καινούριων δυνάμεων. Όχι σβάρνα αλλά 
με τους στρατιωτικούς κανόνες, δημιουργώντας στρατολογι
κά κέντρα στα υπαρχηγεία και ιατρική εξέταση και φύλλο 
στρατιωτικού μητρώου για τον κάθε κατατασσόμενο. Να τους 
εξηγούμε τι υποχρεώσεις έχουν και τι καθήκοντα και πως 
ο στρατός μας δεν είναι μισθοφορικός. Να γίνεται ορκωμοσία.

5. Να αναπτύξουμε το όπλο της αυτοκριτικής και κριτικής 
γιατί αυτά είναι εκείνα που θα μας δώσουν την δυνατότητα 
να διορθώσουμε και αναδείξουμε πραγματικούς λαϊκούς α
γωνιστές.

6. 0 τύπος πρέπει να κυκλοφορεί μέχρι την ομάδα. Να 
εκδοθούν εφημερίδες σέ όλα τα υπαρχηγεία και να γράφον
ται απ’ όλους τους αντάρτες».

Μετά τους εισηγητές πήραν το λόγο αντιπρόσωποι ό
λων των αρχηγείων και υπαρχηγείων της περιοχής και έγι
νε πλατειά συζήτηση. Μίλησαν κατόπιν οι αντιπρόσωποι του 
Γεν. Στρατηγείου, οι αντιπρόσωποι ανταρτών άλλων περιο
χών και οι αντιπρόσωποι των παρτιζάνων Γιουγκοσλαυίας και 
Αλβανίας.

Εντύπωση έκανε η ομιλία του Γιουγκοσλαύου αντιπρο
σώπου Τέμπο (Βουκμάνοβιτς). Σα να τον βλέπω αυτή τη 
στιγμή στο βήμα: ψηλό, λεβεντόκορμο, με ηλιοψημένο γέρο 
πρόσωπο. Η ομιλία του ήταν $υελλώδικη σε έκφραση και 
περιεχόμενο. Κά$ε του φράση διακόπτονταν από ζωηρά χειρο
κροτήματα και άλλες θερμές εκδηλώσεις. Έφερε το χαιρε
τισμό των ανταρτών του Γιουγκοσλαύικου Απελευθερωτικού 
Στρατού και του Τίτο. Αναφέρ$ηκε στις επιτυχίες των παρ
τιζάνων και την απόφασή τους να δημιουργήσουν ελεύθερη 
και Δημοκρατική Γιουγκοσλαυία.
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Τέλος ανακοινώθηκε στη συνδιάσκεψη η σύνθεση ττ- 
Διοικούσας Επιτροπής του Στρατηγείου Δυτικής Μακεδονίας 
η οποία αποτελέσθηκε από τους:

Συνταγματάρχη Βασ. Τζιότζιο στρατιωτικό αρχηγό.
Υπολοχαγό Μάκη Τρωιάνο (Καρατζά) καπετάνιο.
Ανθυπολοχαγό Στέλιο Κατσόγιαννο.
Νίκο Ξυνό (Σμόλικα) αντιπρόσωπο του ΕΑΜ.
Στράτα Κέδρο (Βαγγέλη Σλομπόντα).

Μάκης Τρωιάνος (Αντώνης Καρατζάς) . Καπετάνιος IX Με
ραρχίας του ΕΛΑΣ.
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O', εργασίες της συνδιάσκεψης έκλεισαν με τον εθνικό 
ύμνο και θερμές εκδηλώσεις.

Στη συνέχεια η διοίκηση του νεοσύστατου στρατηγείου 
Δυτικής Μακεδονίας έβγαλε ανακοίνωση στην οποία αναφέ
ρονται οι εργασίες και τα πορίσματα της πρώτης συνδιάσκε
ψης των ανταρτών της Δυτικής Μακεδονίας. Μεταξύ άλ
λων αναφέρεται ότι πήραν μέρος 280 αντιπρόσωποι από τα 
υπαρχηγεία Όρλιακα, Σμόλικα, Γράμμου, Μπούρινου, Σι- 
νιατσικου, Βίτσι και αντιπρόσωποι από τα αρχηγεία Βέρμιου 
και Πιερίων, αντιπρόσωποι του ΕΑΜ Δυτικής Μακεδονίας. 
Αναφέρεται επίσης στους ομιλητές που πήραν το λόγο. Για 
τους αντιπρόσωπους του Γενικού Στρατηγείου λέγει τα εξής:

«.... με τους λόγους των αντιπροσώπων του Γενικού Στρατη
γείου χαράχτηκε φωτεινή η γραμμή της Κεντρικής Επιτρο
πής του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ στο αντάρτικο κίνημα....»

Αναφέρεται ακόμη ότι στο επίτιμο προεδρείο της συνδιάσκε
ψης εκλέχτηκαν οι: Ουΐλσων, αρχηγός του στρατηγείου Μέ
σης Ανατολής, στρατηγός Αϊζενχάουερ, στρατάρχης Τιμο- 
σένκο, Στέφανος Σαράφης, Τίτο, Μωυσής (αρχηγός των αν
ταρτών της Αλβανίας) και οι αρχηγοί των παρτιζάνων της 
Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Και η ανακοίνωση τελειώ
νει με τα παρακάτω λόγια:

«.... Με τον εθνικόν ύμνον και ατέλειωτους ζητωκραυγάς 
υπέρ του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Ελληνικού λαού, των Βαλ
κανικών λαών και των συμμάχων Άγγλων, Αμερικανών 
και Ρώσων η ιστορική πρώτη συνοιάσκεψις των ανταρτών 
του ΕΛΑΣ Δυτικής Μακεδονίας επεράτωσε τας εργασίας 
της..

Μακεδονική Πίνδος 30 Ιουνίου 1943 
Το Στρατηγείο Δυτικής Μακεδονίας».

Η έδρα του στρατηγείου Δυτικής Μακεόονιας απο το χω
ριό Ομαλή που είχε εγκατασταθεί αρχικά, μεταφερθηκε μετά 
τη διάσκεψη στη Β ο u χ ω ρ ι ν α . Στο ιόιο χωρίο εγκα-
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Αξιωματικοί και καπεταναίοι του ΕΛΑΣ - Στρατηγείου Δυτικής 
Μακεδονίας. Φωτογραφία στο Τσοτύλι (30.6.1943) . Διακρίνονται: 
Τόσκας, Γφαντίδης, Γκανάτσιος, .Δρόσος, Παπαϊωάννου, Βελισάρης 

(Παπαγεωργίου) , Α. Ζυγώνης, ΙΙαπάστέργίου.

ταστάθηκε και κλιμάκιο της διασυμμαχικής στρατιωτικής 
αποστολής με επικεφαλής τον Άγγλο ταγματάρχη Έγκς.

Το αντάρτικο παίρνει ραγδαία ανάπτυξη στην περιοχή. 
Προσέρχονται και κατατάσσονται πατριώτες αξιωματικοί και 
πλαισιώνουν το στρατηγείο και τα τμήματά μας. Πρώτος 
καταφθάνει ο ταγματάρχης Κώστας Κήφισας, ε 
αξιωματικός, μετά ο λοχαγός Άγγελος Μπάλα 
γενναίοι πρόσφεραν μέχρι τέλους 
λουθεί ο ερχομός του στρατηγού (τ 
κράτη Δημάρατου, που 
τιωτικός διοικητής του στρατηγείου σε 
Β. Τζιότζιου που αρρώστγ 
λαρχου Λαζαρίδη ο οποίος 
χηγείου Βίτσι. Τη γενική επιμελή·
κών τμημάτων ανέλαβε ο λοχαγός Δίπλας που μας ήρθε α
πό τα τμήματα των Πιερίων.

Μ’ αυτή τη σύνθεση σε λίγο θα μεταφερθεί η έδρα του 
στρατηγείου στον Πεντάλοφο.

“'.τελικός 
;· σεμνοί, 
ίες. Ακο-

• συνταγματάρχη) Σ ω- 
λίγο αναλαμβάνει στρα- 

αντικατάσταση του 
Ακολουθεί ο ερχομός του επί- 

ται διοικητής του υπαρ- 
ία όλων των Μακεδονι-
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στα κείμενα που προηγήθηκαν δεν παρουσίασα —και ού
τε ήταν δυνατό— όλα τα ονόματα στελεχών της περιοχής 
•του πρωτοστάτησαν στην οργάνωση του κινήματος, πλαισίω
σαν τις οργανώσεις, καθοδήγησαν το λαό στον αγώνα για 
την απελευθέρωσή του και τον βοήθησαν να κατακτήσει και 
να εφαρμόσει σωστά τους νέους λαϊκούς θεσμούς.

Σημειώνω εδώ συμπληρωματικά, κατά επαρχίες, και άλ
λα ονόματα, ανεξάρτητα άν έδρασαν στην περιφέρειά τους ή 
σε ευρύτερη περιοχή.

Γρεβενά: Θανάσης Καρτσιούνης από τα Γρεβενά, 
μέλος του Δυτικομακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ, Γιάννης 
Κιτσόπουλος από το Μοναχήτι, Θύμιος Κλεισιάρης από την 
Αλατόπετρα, Ζήσης Ζιάκας από τον Άγιο Γεώργιο (κατα- 
κρεουργήθηκε από τους γερμανοπάοτζήδες στο χωριό του), 
Αντρέας Ντώνας από το Μεγάλο Σειρήνι (σκοτώθηκε με ρό
παλα στο χωριό του από παρακρατικούς μετά την απελευθέ
ρωση), Γιώργος I. Καρτσιούνης από τα Γρεβενά, επονιτης 
(σκοτώθηκε στο Δημοκρατικό Στρατό), Θάνος Φείδας, δικη
γόρος από το Ζιάκα, ανώτερο στέλεχος του Αγροτικού Κόμ
ματος, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Μακεδονίας του 
ΕΑΜ, (σκοτώθηκε από τους παρακρατικούς του Δάγκουλα 
στη Θεσσαλονίκη), Αντρέας Οικονόμου τοπογράφος, από τα 
Γρεβενά, ανώτερο στέλεχος της οργάνωσης δημοσίων υπαλ
λήλων Αθήνας, Νίκος Σάρρος, δικηγόρος, καθοδηγητικό στέ
λεχος στην επαρχία Βοΐου, Νίκος Τζένας από το Κηπουριό, 
αξιωματικός στο Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ.

Β ό ι ο : Κώστας Τζώνης, καθηγητής Πανεπιστήμιου 
από την Εράτυρα, Θανάσης Καρούτας από τον Πεντάλοφο, 
εθνοσύμβουλος, Θανάσης Λώλας από την Αγία Σωτήρα, με-
)ος της Επιτροπής Περιοχής Μακεδονίας της Εθνικής Αλ
ληλεγγύης, Κώστας Καραδήμος (Βυθινός), γραμματέας του 
ΕΑΜ Βοί'ου, από το Βυθό, Δανιήλ Δημητρός, οδοντίατρος από 
τη Μόρφη στέλεχος του ΕΑΜ, Ειρήνη Αγορίτσα από το Τσο-
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τύλι, στέλεχος του ΚΚΕ, Μαρία Καλύβα από το Τσοτύλι, 
στέλεχος της ΕΠΟΝ, Μιχάλης Μπίγκας, δάσκαλος, Αλέ
κος Μπίγκας, Κούτσος Αποστολής και Καλαμάς Γιώργος α- 
πό τον Πεντάλοφο. (Οι δύο τελευταίοι δολοφονήθηκαν από 
παρακρατικούς και χωροφύλακες μετά την απελευθέρωση). 
Μιχάλης Βούγιας, από τον Πεντάλοφο, (εκτελέστηκε από 
τους Γερμανούς στο Σκοπευτήριο Καισαριανής). Σπόρος Μα- 
γιάννης από το Βυθό. Υποδιοικητής Εθνικής Πολιτοφυ
λακής Κοζάνης. Χρήστος Μπάτζιος, δάσκαλος, από τους 
πρώτους οργανωτές του ΕΑΜ Σιάτιστας, Χαρίσης Παπα- 
χαρίσης, Γιάννης Πολύζος.

Σιάτιστα : Γιώργος Σίμος, Γραμματέας της Ε
θνικής Αλληλεγγύης Περιοχής Μακεδονίας - Θράκης, με το 

ψευδώνυμο Καστράκης, Θύμιος Σίμος, Νικάνορας Μάλαμας, 
δάσκαλος, Βάγια Ψιτακίοου, με το ψευδώνυμο Φουρτούνα.

Κοζάνη : Γιάννης Μάτσιος, Γιάννης Γκόρας, δι
κηγόρος, Φώτης Γεωργιάδης, Δώρα Γεωργιάδη, Θωμάς Πα- 
γώνης, . . . Γαγάρας.

Πτολεμαΐδα: Ιορδάνης Σαραφίδης, Αγαθάγ
γελος Παραστρατίδης, πολιτευτής του Αγροτικού Κόμματός, 
πρώτος οργανωτής του ΕΑΜ στην περιοχή, . . . Δημη- 
τριάδης, δήμαρχος, Φίλιππας Παπαδοπούλας, τέως βου
λευτής του ΚΚΕ, Αγγελική Βούρδα από τη Βλάστη, Χρή
στος Θεοδωρίοης, δάσκαλος (κρεμάστηκε το 1944 απο τους 
Γερμανούς με άλλους 4 πατριώτες στην πλατεία της Πτο- 
λεμαΐδας), Τάκης Χονδροματίδης και . . . Σπυρόπουλος, 
Πρόεδρος της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών (σκο
τώθηκαν από τους Γερμανούς κατά την ώρα της εργασίας 
τους), Πολύχρονης Τσαχουρίδης, στέλεχος της ΕΠΟΝ, 
Μήτσος Κωφίδης έφεδρος αξιωματικός, διοικητής τάγματος 
του ΕΛΑΣ, Μήτσος Καζαντζής (Ζαρκάδας) στέλεχος του 
ΕΑΑΣ και μετά του εφεδρικού ΕΑΑΣ, Αλέκος Ιωακειμίδης 
δάσκαλος, Κώστας Τσουκαλίδης, Βασίλης Τσουκαλίδης.
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Καστοριά: Χρυσούλης Πάτσιος, στέλεχος της 
Εθνικής Αλληλεγγύης, Θωμάς Πάτσιος, αδελφοί Πούπτη, 
Χριστίνα Πούπτη, δασκάλα (εκτελέστηκε στον εμφύλιο πό
λεμο το 1947 στην Καστοριά), Κύρος Παπαβασιλείου, στέ
λεχος του ΚΚΕ (σκοτώθηκε στη Μεσοποταμία), Βασίλης 
Αλεξόπουλος (σκοτώθηκε στην Καστοριά από Γερμανοοουλ- 
γάρους), Νίκος Κρίκης, Κοσμάς Φουντουκίδης, στέλεχος 
της ΕΙΙΟΝ Φλώρινας.

Σέρβια-Βελβενδός : Γιώργος Γκουρομίχος, ε
πιθεωρητής Αημ. Σχολείων, Γ. Τυφόξυλος, δικηγόρος, Χα
ρίλαος Ματάνας, δάσκαλος (σκοτώθηκε από παρακρατικούς 
στην Κρήτη μετά την απελευθέρωση), Μήτσος Φυλαχτός, 
δάσκαλος, από το Βελβενδό, Μήτσος Παπαδημήτρης, μέλος 
της Επιτροπής Περιοχής Μακεδονίας του ΕΑΜ, Λάζαρος 
Καπλιάκας, στέλος της ’Εθνικής Αλληλεγγύης.

ί ' ζ

Σίγουρα, με τα ονόματα αυτά δεν εξαντλείται ο κατά- 
λογος των αγωνιστών της περιοχής που έπαιξαν μικρό ή με
γάλο καθοδηγητικό ρόλο στο απελευθερωτικό κίνημα. Ελπί
ζω ακι εύχομαι άλλοι να τον συμπληρώσουν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

01 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1941 - 1944

Οι δάσκαλοι της περιφέρειας Γρεβενών έπαιξαν πρωτο
ποριακό ρόλο στο κίνημα της Εθνικής μας Αντίστασης κα
θώς και σ’ όλους τους δημοκρατικούς αγώνες.

Ζώντας μέσα στο λαό, ζυμώθηκαν με τα προβλήματα, 
τις αγωνίες αλλά και τους οραματισμους του και τους έκα
ναν δικούς τους· άλλωστε στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
ήταν σάρκα από τη σάρκα ταυ:

Θα αναφέρω όσα ονόματα δασκάλων της περιφέρειας 
Γρεβενών θυμούμαι ότι πήραν μέρος στην Εθνική Αν
τίσταση και πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στις πολιτικές 
και στρατιωτικές οργανώσεις του Εθνικού Απελευθερωτικού 
Μετώπου (ΕΑΜ) για την απελευθέρωση της πατρίδας μας 
από την ιταλο - γερμανο - βουλγαρική κατοχή.

α) Στις πολιτικές οργανώσεις του ΕΑΜ

Μιχάλης Χατζής: Από το Περιβόλι Γρεβενών. Φωτι
σμένος εκπαιδευτικός με πανεπιστημιακή μετεκπαίδευση, με 
διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, με συνδικαλιστική 
συνείδηση και δράση. Μελετηρός, μεθοδικός και αποδοτικός 
στη δουλειά του. Προσηνής και αγαπητός, με κύρος και εκ
τίμηση στην πόλη και την περιφέρεια. Διώχτηκε από την υ
πηρεσία, στη δικτατορία του Μεταξά, για την αντιδικτατορι- 
κή του δράση και τις προοδευτικές του ιδέες.

Από τους οργανωτές του ΕΑΜ στην περιοχή. Συγκρό
τησε την επαρχιακή επιτροπή του ΕΑΜ στα Γρεβενα και α- 
ποτέλεσε την «ψυχή» της ώς την απελευθέρωση. Αμοιβή του 
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ο ανελέητος διωγμός μετά την απελευθέρωση με εξορίες 
καί φυλακές. Στα 70 του χρόνια η χούντα των συνταγμα
ταρχών τον στέλνει στη Γυάρο. Ώς την τελευταία του πνοή 
δεν τον εγκατέλειψε η αισιοδοξία και αγωνιστικότητα.

Βαγγέλης Κουρέλλας: Από το Μέγαρο. Παλαίμαχος 
συνδικαλιστής, θαρραλέος αγωνιστής της προόδου. Λαμπρός 
οικογενειάρχης με μόρφωση και κοινωνική εκτίμησή. Αγωνί- 
σθηκε ως καθοδηγητής του ΕΑΜ στην περιοχή του.

Σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 1944 στις εκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις των Γερμανών, εκτελώντας αποστολή της ορ
γάνωσης στα ορεινά χωριά των Γρεβενών.

Γιώργος Αργυρίου: Από τους άριστους σε επαγγελμα
τική επίδοση και μόρφωση δασκάλους μας. Υπηρετούσε στα 
Γρεβενά. Απολύθηκε από την υπηρεσία για την αντιδικτατο- 
ρική του δραστηριότητα και τις προοδευτικές του ιδέες το 
1940. Στην Κατοχή πήρε μέρος στην πρώτη αντιστασιακή 
οργάνωση. Κυνηγήθηκε από τους Ιταλούς και πέρασε στην 
παρανομία. Πιάστηκε με προδοσία. Φυλακίστηκε και μετά ο
δηγήθηκε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ιταλία και στο 
Νταχάου της Γερμανίας.

Παναγιώτης Καραγιάννης: Δάσκαλος Αγ. Γεωργίου. 
Παλαιός συνεργάτης του Βαγγέλη Κουρέλλα. Ιπήρξε μέ
λος της περιφερειακής επιτροπής του ΕΑΜ των Γρεβενών. 
Εργάσθηκε με ζήλο για την επιτυχία των στόχων της ορ
γάνωσης.

Κώστας Βουλγαρίδης: Δάσκαλος στο χωριό Πολυνε- 
ρι. Ενθουσιώδης πατριώτης. Η ατομική και οικογενειακή του 
προσφορά στον αγώνα στα πλαίσια του ΕΑΜ ήταν σημαν
τική.

Γιάννης Κυρατζής: Εντάχθηκε από τους πρώτους 
στην οργάνωση του ΕΑΜ. Πρόσφερε τις υπηρεσίες του με 
προθυμία και πατριωτική έξαρση.

Βασίλης Φάσσας: Δάσκαλος Αγίου Γεωργίου. Ανέπτυ-
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ξε επαινετή δραστηριότητα ως υπεύθυνος της Εθνικής Αλ
ληλεγγύης του χωριού του.

Κώστας Ακριτίδης: Από τη Μερσίνα. Υπεύθυνος κα
θοδηγητής της οργάνωσης του ΕΑΜ των χωριών τής περιο
χής του. Ήταν ακούραστος και ενθουσιώδης αγωνιστής.

Κώστας Ταλάρης: Ενθουσιώδης πατριώτης, ακούρα
στος αγωνιστής της ελευθερίας και της προόδου. Πρόσφερε 
πολύτιμες υπηρεσίες στο εθνικό - απελευθερωτικό κίνημα 
σαν στέλεχος του ΕΑΜ.

Παραθέτω ένα ποίημά του, που εκφράζει το συναισθη
ματικό του δέσιμο με τον αγώνα:

Για τους αντάρτες μας

Σεις αντάρτες επονίτες, σεις αντάρτες του βουνού 
το στολίδι των βουνών μάς, -φόβητρο του φασισμού 
που φυλάτε όλη τη χώρα, που γυρίζετε παντού, 
που ερευνάτε όλον τον τόπο, με το μάτι σταυραετού.

Σαν περνάτε απ’ τα Χάσια, τα βουνά του Γρεβενού, 
μην ξεχνάτε να περάστ’ άπ’ τα χωριά του Κηπουριού. 
Που σας καρτερεί η μητέρα, σας προσμέν’ η αδερφή 
που σας λαχταρούν οι γέροι με ψυχή ελληνική.

Για να βρήτε λίγο χάδι, λίγ’ ανάπαψη μικρή, 
ν’ ακονίστε τ’ αρματά σας, να τροχίστε το σπαθί, 
που σκοτώνει τους φασίστες, που μάς ρήμαξαν τη γή.

Κώστας Ταλάρης

(Τραγουδιέται στο σκοπό του σχολικού τραγουδιού: 
«Σεις περήφανα πουλάκια...». Το αντιγράφω από την εφημε
ρίδα «ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ» της 12 Απρίλη 1944 - Όργανο 
της Επιτροπής Γυναικών του ΕΑΜ Δυτικής Μακεδονίας).

Λουκία Πιστικίδου: Δασκάλα στο Βατόλακκο. Μέλος 
της Επιτροπής Γυναικών Δυτικής Μακεδονίας. Υπεύθυνη 
συντάκτρια της εφημερίδας «Συναγωνιστρια».
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Γραμματέας Περιφερειακής Επιτροπής, μέλος της Επιτρο
πής Περιοχής Μακεδονίας του ΕΑΜ.

Κλεονίκη Ευθυμιάδου: Νηπιαγωγός στο Βατόλακκο. 
Καθοδηγητικό στέλεχος της οργάνωσης στα χωριά της πε
ριφέρειας Γρεβενών.

’Επίσης οι: Νίκος Αραιοβηματάς, Βασίλης Παπαστερ- 
γιόπουλος, Δημοσθένης Παπανικολάου, Σπόρος Κόντος (Α- 
λατόπετρα), Μήτσος Κότσιρας, Θάνος Κυρατζίδης, Νίκος 
Γκατζιάνας, από το χωριό Ταξιάρχης, Άννα Βογια- 
τζόγλου από τα Γρεβενά, Κοδρούσης από το Παλαιοχώρι, 
Χρήστος Δαδαλής από το Σπήλαιο, μαθηματικός, πλαισίω
σαν τις οργανώσεις ΕΑΜ - ΕΠΟΝ - Ε.Α. και εργάστηκαν 
σ’ αυτές με ενθουσιασμό. Η βοήθεια όλων ήταν πολύτιμη 
στον πολύπλευρο εθνικοαπελευθερωτικό ξεσηκωμό. Ο Δα
δαλής πέθανε από τα βασανιστήρια στην Αθήνα στις ανα
κρίσεις των αξιωματικών αεροπορίας.

Αναφέρω τέλος τον Κώστα Καραπατάκη που ασχολή
θηκε με τα εκπαιδευτικά προβλήματα. Καταγωγή του το 
χωριό Σαρακίνα. Άριστος εκπαιδευτικός λειτουργός. Συλλέ
κτης και συγγραφέας λαογραφικού υλικού. Τοποθετήθηκε 
ως οργανωτής και διευθυντής της Δημοτικής Εκπαίδευσης 
στην επαρχία Γρεβενών. Κατέβαλε πολλές προσπάθειες να 
λειτουργήσουν τα σχολεία στην πόλη και τα χωριά. Οργάνω
σε στα Γρεβενά παιδαγωγικό φροντιστήριο στο οποίο φοίτησαν 
νέοι και νέες, που ήθελαν να γίνουν δάσκαλοι και δασκάλες. 
Μ’ ένα πρόγραμμα ταχύρυθμης εκπαίδευσης έπαιρναν γνώ
σεις για τη δουλειά τους στα σχολεία. Η εργασία του Κ. Κα- 
ραπατακη ήταν πρωτότυπη και αποδοτική.

Παραθέτω εγκύκλιό του με ημερομηνία 2.4.1944 που 
περισώθηκε στο αρχείο μου.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΓΣΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ .
ΑριΘ. εγκυκλίου 2 Γρεβενά 2 του Απρίλη 1944
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Σ’ όλους τους κατοίκους της περιφέρειας Γρεβενών.
ΙΙατριώτες

Τρία ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει απ’ την ημέρα, που 
το σκοτάδι του βάρβαρου και αιμοβόρου φασισμού σκέπασε 
τη χώρα μας και τρία χρόνια τα παιδιά μας έσβυναν και 
μαράζωναν κάτω από την πίεση του καταχτητή και κάτω 
απ’ τον απαίσιο ζυγό της σκλαβιάς. Τα σχολειά μας έμει
ναν βουβά. Τα παιδιά μας αμόρφωτα. Κι αυτό που ήθελε ο 
καταχτητής, το πέτυχε θαυμάσια.

Η πείνα κι ή γύμνια από το ένα μέρος, η ξυπολησιά κι οι 
αρρώστειες από τ’ άλλο, έκαναν ώστε να μη λειτουργήσουν 
τα σχολειά μας. Και τελευταία, σαν είδε ο καταχτητής πως 
επαναστατήσαμε κιόλας και πως δεν ήταν δυνατό να σκύ
ψουμε το κεφάλι κάτω απ’ το Γερμανικό ζυγό, σε συνεργασία 
και με την Κυβέρνηση του Ράλλη, έδωσε διαταγή να κλεί- 
σουν τα σχολειά μας κι οι δάϋκαλοι, που υπηρετούσαν στις 
ελεύθερες επαναστατημένες περιοχές, να παύσουν να πληρώ- 
νουνται. Ήταν κι αυτό ένα από τα δραστικώτερα μέτρα, που 
πήρε ο καταχτητής ενάντια στο λαό μας κι ενάντια στην εκ
παίδευση και στους δασκάλους ειδικά.

Μα νοιώθωντας οι δάσκαλοί μας τον προορισμό τους και 
βλέποντας, πως ο λαός μας μπήκε πρώτος στο χαράκωμα 
της λευτεριάς και πολεμάει μ’ όλα τα μέσα που διαθέτει, πε- 
ριφρόνησαν το χρήμα της προδοσίας και της ατιμίας, που μ’ 
αυτό προσπαθούσε να τους ξεγελάσει ο καταχτητής και να 
τους τραβήξει μακριά από την επανάσταση, στις Γερμανο- 
κρατούμενες περιοχές, έμειναν πιστοί' στη θέση τους και δί
πλα στο λαό τους, σαν συναγωνιστές και συμπαραστάτες του, 
σαν διαφωτιστές και καθοδηγητές του, σ’ όλα τα ζητήματα 
του σημερινού μας αγώνα. Και δεν ήταν λίγοι οι δάσκα
λοι, που πρώτοι αρπάξανε τα όπλα και τάχθηκαν αρχηγοί 
κι οδηγητές του λαού στην επανάστασή του.
Μα το Γενικό Στρατηγείο, για να δώση ένα μεγάλο κι απο
φασιστικό χτύπημα στους ξένους και ντόπιους καταχτητές, 
που θέλουν το κλείσιμο των σχολειών μας και το κλείσιμο των 
ματιών του λαού μας, διέταξε ν” ανοίξουν' όλα τα σχολειά
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της Λεύτερης Ελλάδας και να ξεσηκωθούμε όλοι ενάντια 
στην αντιλαϊκή απόφαση του Ράλλη και των Γερμανών κα
ταχτητών.

ΙΙατριώτες! Τα γράμματα είναι δεύτερα μάτια, 
λέει ο λαός μας. Κι άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο, 
λέει επίσης ένα αποκρυστάλλωμα της σοφίας του λαού μας. 
ΓΓ αυτό και στο σημείο αυτό ας κάνουμε την επανάστασή 
μας. Ας ανοίξουμε όλα τα σχολειά κι ας στείλουμε τα παι
διά μας να γεμίσουν και πάλι τα θρανία τους. Αυτοί θέλουν 
το κλείσιμο των σχολείων. Εμείς θα τ’ ανοίξουμε. Αυτοί 
θέλουν να μη μάθουν τα παιδιά μας γράμματα. Εμείς θα 
τα μάθουμε. Οι δάσκαλοί σας είναι κοντά σας, στο πλευρό 
σας. ' Οσοι δεν έχετε δασκάλους να μας γράψετε να σας στεί
λουμε.

Κανένα αγόρι, μα και κανένα κορίτσι από τα 7 ώς τα 
14 χρόνια δε θα βρίσκεται έξω απ’ το σχολειό και κανένας 
πατέρας που πραγματικά πονάει για τα παιδιά του δε θα 
θέληση να μη τα μάθη γράμματα. Κι ύστερα, για να γίνων- 
ται κι οι δουλειές σας, το Γενικό Στρατηγείο ώρισε ώστε η 
διδασκαλία να γίνεται μόνο τις πρωινές ώρες, τις δε απογευ
ματινές να τις διαθέτη ο δάσκαλος σε συγκεντρώσεις, ομι
λίες και διαφώτιση των κατοίκων και της νεολαίας μας, πά
νω στα ζητήματα του σημερινού μας αγώνα.
ΙΙατρι ώτες ! Εδώ θα φανήτε αν είστε επαναστατη- 
μένοι! Όλοι σε συναγερμό! Όλοι στην επανάσταση για τη 
μόρφωσν] των παιδιών μας! Κανένα χωριό επαναστατημένο 
να μη μείνη χωρίς σχολειό! Κανένα χωρίς δάσκαλο! Θυ- 
μηθήτε ότι είστε απόγονοι των μεγαλυτέρων σοφών του κό
σμου! Τα γράμματα σήμερα χρειάζονται περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά, θυμηθήτε επίσης, πως στα παληότερα χρό
νια, στα χρόνια τα δικά σας, που πάλι στενάζαμε κάτω απ’ 
το βαρύ και μακρόχρονο ζυγό της τούρκικης σκλαβιάς, τα 
χωριά μας είχαν τους δασκάλους τους, τα σχολειά τους, που 
αυτά τους έτρεφαν, αυτά τους πλήρωναν κι αυτά τους συμ
φωνούσαν. Μά τότε η κατάσταση αυτή.ήταν παντοτεινή. 
Σήμερα, είναι προσωρινή.



Γ:’ αυτό, ας δώσουμε στους δασκάλους μας τα μέσα να ζή- 
σουν και να εργασδούν, αφού προτίμησαν να μείνουν κοντά 

Ιστό λαό μας, στο ίδιο χαράκωμα και δεν έφυγαν στις Γερ- 
μανοκρατούμενες περιοχές, που θα είχαν το μισθό τους, τα 

= ρούχα τους και τα τρόφιμά τους δωρεάν.
Κοινότητες! Σχολικές κι εκκλησιαστικές επιτροπές, κά

τοικοι, άντρες και γυναίκες, όλοι ξεσηκωθήτε και βοηθήστε 
το άνοιγμα των σχολειών μας, για να ολοκληρώσουμε τη λαϊ
κή μας επανάσταση!

Εμπρός! όλοι ενωμένοι στον αγώνα για τη λευτεριά και 
την πνευματική λύτρωση του λαού μας!

Το Διοικητικό Γραφείο ι
Κώστας Καραπατάκης

β) Πολεμιστές του ΕΛΑΣ'
I *"  V. ·

Η συμμετοχή των δασκάλων της επαρχίας μας στον 
ΕΛΑΣ ήταν επίσης μαζική και εντυπωσιακή. Οι Ελασίτες 
δάσκαλοι προσφεραν ανεκτίμητες υπηρεσίες στη στελέχωση 
του λαϊκού στρατού της περιοχής. Οι περισσότεροι κατέλαβαν 
δέσεις στις διοικήσεις μονάδων ή σε δέσεις κλειδιά των μο
νάδων αυτών. Αναφέρω όσα ονόματα θυμούμαι:

ί

Βασίλης Γκανάτσιος (Χείμαρρος) : Από το χωριό Ζιά- 
κα. Έφεδρος ανδυπολοχαγός, τραυματίας του ελληνο - ιτα
λικού πολέμου. Σεμνός και συνετός αγωνιστής. Ορμητικός 
σαν χείμαρρος (απ’ όπου και το ψευδώνυμο). Συγκροτημα- 
τάρχης στην αρχή και μετά καπετάνιος συντάγματος.

Λίήτσος Ζυγούρας (Παλαιολόγος). Από το χωριό Βου- 
χωρίνα. Δημιουργός του ΕΛΑΣ στην περιοχή Βεντζίων. Αρ
χηγός ομάδας στην αρχή, συγκροτηματάρχης και μετά διοι
κητής τάγματος του ΕΛΑΣ στο Μπούρινο. Από τους σε
μνούς και μαχητικούς αγωνιστές. Έπαιξε αποφασιστικό ρο- 
λο στη μάχη του Φαρδύκαμπου.

Ηρακλής Παπαδοπούλας (Νικηφόρος): Από την Κι-
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βωτό. Έφεδρος ανθυπολοχαγός. Πολεμιστής της Αλβανίας. 
Κατά τη μάχη του Φαρδύκαμπου έλεγχε τη φρουρά της πό
λης των Γρεβενών. Σαν συγκροτηματάρχης διέλυσε την κα- 
ραμπινιερία της Βωβούσας. Ήταν επικεφαλής του αποσπά
σματος στο μπλόκο των Αιβερών στα 1944, όπου πολέμησε 
και πήρε τρία τραύματα. Διοικητής τάγματος στο 53 Σύν
ταγμα του ΕΑΑΣ.

Τάκης Παπαγεωργίου (Βελισάρης); Από το χωριό 
Ζιάκα. Έφεδρος ανθυπολοχαγός, πολεμιστής της Αλβανίας. 
Ιπηρετησε σαν ζαπετανιος χαι οιοικητής τάγματος του 
ΕΑΑΣ στο 53 Σύνταγμα. Τραυματίστηκε σε επιχειρήσεις 
κατά των Γεομανών. ι I

Ζαχαρίας Δρόσος: Υπεύθυνος ανταοτοομάδας χΑγίου 
Γεωργίου. Φρούραρχος Γρεβενών. Συντάκτης της εφημερίδας 
« Σ μ ό λ ι κ α ς » της IX Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Μέλος 
της τριμελούς διοίκησης του 28ου συντάγματος του ΕΑΑΣ.

Γιάννης Τότσκας: Από τις Κυδωνιές. Έφεδρος υπολο- 
χαγός πεζικού. Διοικητής λόχου του ΕΑΑΣ στο 53 Σύντα
γμα.

Ιορδάνης Υφαντίδης (Δρυμός): Δάσκαλος στο "χωριό 
Ελεύθερο. 'Εφεδρος ανθυπολοχαγός. Σεμνός, μετριόφρονας, 
πολεμιστής στον ελληνο - ιταλικό πόλεμο. Διοικητής λόχου 
στο 53 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ και καπετάνιος τάγματος.

Χρήστος Καλογερόπουλος: Από το Ροδοχώρι. Δάσκαλος 
στο χωριό Μηλιά. Έφεδρος υπολοχαγός πυροβολικού. Πο
λεμιστής στο αλβανικό μέτωπο. Διοικητής των ομάδων όλ
μων και πυροβολικού της IX Μεραρχίας του ΕΑΑΣ.

Μήτσος Σαμαράς (Πανουργιάς): Έφεδρος ανθυπολο- 
χαγός. Υπηρετούσε στο χωριό Πόρος. Διοικητής λόγου στο 
53 Σύνταγμα του- ΕΑΑΣ.

Νίκος Βασιλόπουλος: Από το Μέγαρο. -Αδιόριστος δά
σκαλος για τα πολιτικά του φρονήματα: Υπηρέτησε, πίστα 
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στον ΕΛΑΣ ως ομαδάρχης και καπετάνιος λόχου. (Σκοτώ
θηκε στο Δημοκρατικό Στρατό).

Ζήσης Κυριάκος: Από το Σπήλαιο. Αρχικά καθοδηγη-
τικό στέλεχος του Ε.Α.Μ. Ως αντάρτης, μέλος της Επιτρο
πής Διαφώτισης Ανταρτών (Ε.Δ.Α.) στο επιτελείο της IX 
Μεραρχίας.

Στέργιος Σπυρούλης: 'Εφεδρος ανθυπολοχαγός από
το χωριό Σπήλαιο. Υπηρέτησε στην αρχή σαν συγκροτημα
τάρχης και μετά στην υπηρεσία επιμελητείας του ΕΛΑΣ.

Σεραφείμ Γκάρας: Υπηρέτησε στην υπηρεσία επιμελη
τείας της IX Μεραρχίας.

Επίσης σε διάφορες θέσεις και τμήματα του ΕΛΑΣ 
πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους ως εκπρόσωποι του ΕΑΜ, κα- 
πεταναίοι, συντάχτες των.’εφημερίδων των μονάδων οι: Νί
κος Γκιάτας, Χρήστος Τόλης, Αριστοτέλης Παπαβραμίδης.

Ν εκ ρ ο ί :

Βαγγέλης Κουρέλλας.
Σωτήρης Πλαστήρας.
Κωνσταντία Κατσάλη, νηπιαγωγός Αγίου Γεωργίου. 

Κάηκε ζωντανή από τους Γερμανούς σε καλύβα μαζί με άλ
λους στο Κηπουριό τον Ιούλιο του 1944.

Γιάννης Σαμπανίδης: Κάηκε στο Κοσμάτι από τους 
Γερμανούς τον Ιούλιο του 1944 μαζύ με άλλους πατριώτες.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η ενεργητική παρουσία των 
δασκάλων μας στις πολιτικές και στρατιωτικές οργανώσεις 
του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και η σύνεση με την οποία πολιτεύτηκαν
έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στο να μη δημιουργηθουν στην 
επαρχία μας εξτρεμισμοί.
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